
                  Fredag den 26. august 2022 
 

Teatret Møllen 
tyvstarter på julen 
 

Teatret Møllen er kommet godt i gang med 

den nye teatersæson. Teatrets 

sommerforestilling ”Den vægelsindede” blev 

taget godt imod og spillede for fyldte 

publikumsrækker på 17 forskellige 

lokationer i både Danmark og Tyskland i 

løbet af juli. I august har teatret haft besøg 

af de første gæstespil, og den 6. september 

åbner Møllen igen dørene, når 

teaterforeningen Frk Fracasos Kompagni gæster teatret med familieforestillingen ”Prinsesse Caraboo”. 

 Lige om hjørnet venter teatrets næste store produktion, der - selvom termometeret stadig måler over 20 

grader - tager udspring i intet mindre end julen. Egnsteatrets kommende forestilling tager nemlig afsæt i 

Charles Dickens verdenskendte historie ”Et juleeventyr”, der handler om den sure, gamle gnier Ebenezer 

Scrooge, der afskyr alt omkring højtiden. Teatret starter med prøver i midten af september og er i fuld gang 

med forarbejdet. 

”Det er selvfølgelig lidt spøjst at arbejde med en juleforestilling, når det er sommer og 25 grader udenfor. Men 

vores julehumør har allerede indfundet sig, og vi glæder os til at kunne invitere publikum i alle aldre i teatret 

til historiens måske største juleklassiker. Og så er der alligevel også ”kun” 120 dage til juleaften,” siger Møllens 

teaterchef, Nikolaj Mineka. 

Det hjælper også, at ”Et juleeventyr” har premiere allerede den 3. november og spiller på Møllen til og med 

den 16. november. Derefter skal forestillingen afsted på turné. I stykket medvirker Ole Sørensen, der har 

hovedrollen som Ebenezer Scrooge. De øvrige roller spilles af Iza Mortag Freund, der tidligere har medvirket i 

Møllens forestillinger ”Romeo + Julie” og ”Den første sten”. Forestillingen instrueres af Rasmus Ask. 

 

 

--- 
For nærmere information kontakt: 

Teaterchef 
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PR og kommunikationsansvarlig 
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https://www.teatretmoellen.dk/forestillinger/den-vaegelsindede/
https://www.teatretmoellen.dk/forestillinger/prinsesse-caraboo/
https://www.teatretmoellen.dk/forestillinger/et-juleeventyr/
mailto:nikolaj@teatretmoellen.dk
mailto:pr@teatretmoellen.dk

