
                   Tirsdag den 30. juni 2020 
 

Teaterchef på Møllen forlænget til 2026 
 

Teatret Møllens bestyrelse er blevet enige 

om at forlænge kontrakten på teaterchef 

Nikolaj Mineka, der nu kan se frem til at 

drive teatret indtil 2026. 

 

”Det er jeg selvfølgelig utroligt glad for. Jeg 

er på ingen måde løbet tør for idéer eller 

ambitioner, tværtimod, og jeg ser frem til at 

stå i spidsen for Teatret Møllens kollektiv i 

fire år mere. Det er en spændende tid at 

drive teater - nærmest for spændende. Vi 

står i en uventet situation på grund af 

coronavirussen, og jeg er glad for at kunne 

være med til at føre Teatret Møllen gennem krisen,” siger teatermanden.  

 

Teatret Møllens bestyrelse er glade for, at Nikolaj Mineka har sagt ja til at forlænge sin tid på Teatret Møllen. 

 

”Det er en stor glæde for bestyrelsen, at vi, med den nye kontrakt, fortsat har Nikolaj ved roret som leder på 

Teatret Møllen. Vi har et godt samarbejde og ser frem til de kommende års mange aktiviteter på og omkring 

teatret”, lyder det fra formanden for teatrets bestyrelse, Anette Petersen.  

 

Nikolaj Minekas nuværende kontrakt gælder for perioden fra 2018 til 2022. Nu kan teaterchefen lægge fire år 

oveni. Nikolaj Mineka overtog ledelsen af Teatret Møllen tilbage i 2014 i forlængelse af teatrets 40-års 

jubilæum. Før det blev teatret ledet af et dramaturgiat bestående af instruktør og scenograf Gitte Kath, 

instruktør og skuespiller Ole Sørensen, skuespiller Connie Tronbjerg og skuespiller Klaus Andersen. 

Skuespillerne er stadigvæk en fast del af teatret i dag. Gitte Kath fratrådte hendes stilling på teatret i 2015, 

men er stadigvæk tilknyttet teatret som plakatkunstner.  

 

--- 
For nærmere information kontakt: 

Teaterchef 

Nikolaj Mineka, tlf. 29 93 70 07, nikolaj@teatretmoellen.dk  

 

PR og kommunikationsansvarlig hos Teatret Møllen 

Steffen Lomholt Pedersen, tlf. 25 56 09 46, pr@teatretmoellen.dk 
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