
                Fredag den 22. november 2019 
 

Møllens talenthold er klar på scenen med 
deres egen teaterforestilling 

 

I løbet af de sidste to år har Teatret Møllens talenthold - Teatertalenter Sønderjylland – Schleswig - set en 

masse teaterforestillinger og været igennem en lang række af workshops indenfor scenekunstens forskellige 

discipliner. Nu er turen kommet til, at det er dem selv, der skal op på scenen, når talentholdet har premiere på 

deres forestilling ”Gaudiopolis” lørdag den 23. november på Teatret Møllen. 

 

”Gaudiopolis” er talentholdets afgangsprojekt på teatret, hvor de begyndte deres færd tilbage i julen 2017. 

Selve arbejdet med forestillingen begyndte allerede tilbage i begyndelsen af 2019, hvor talentholdet i samspil 

med instruktør Rasmus Ask og dramatiker Brian Wind-Hansen lagde rammerne for forestillingen. I slutningen 

af september tog holdet så for alvor fat på prøverne til forestillingen, der efterfølgende er blevet trinvist 

intensiveret, efterhånden som premieren nærmede sig. 

 

Forestillingen tager udgangspunkt i historien om Gaudiopolis. Et samfund, som udelukkende blev ledet af 

forældreløse og forladte børn og unge, der opstod i ruinerne af Budapest efter 2. verdenskrig. Forestillingen 

spiller i alt tre gange på Teatret Møllen – alle tre udsolgte. Derefter stopper det nuværende talenthold på 

Møllen, mens selve talentlinjen fortsætter. Derfor søger teatret i øjeblikket også efter nye teaterinteresserede 

unge mellem 16 og 21 år, der kunne tænke sig at starte på det næste hold i begyndelsen af 2020. 

 

”Der venter publikum en helt særlig teateroplevelse, som vi glæder os rigtig meget til at præsentere dem for. 

Det bliver selvfølgelig vemodigt at tage afsked med de her otte unge, der efterhånden har været en del af 

teatret i lang tid, men vi føler os overbevist om, at har lært noget undervejs, som de også kan bruge 

fremover,” siger teaterchef Nikolaj Mineka. 

 

 

--- 
For nærmere information kontakt: 

PR og kommunikationsansvarlig hos Teatret Møllen 

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

Teatret Møllens talenthold har premiere på deres forestilling ”Gaudiopolis”, der spiller den 23., 27., og 28. november.  

Foto: Søren Hasselgaard Skaanning. 
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