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Kære publikum, 
 

Jeg er oprigtigt ked af det, men jeg ser, 

beklageligvis, ingen anden mulighed end 

at aflyse samtlige arrangementer på 

Teatret Møllen i resten af denne sæson 

2019/20.  

Dette betyder også, at vi må aflyse Teatret 

Møllens stort anlagte genforeningsprojekt 

“Romeo + Julie”. Vi håbede til det sidste, 

at det ville blive muligt at gennemføre 

forestillingen med en premiere i juni 

måned, men risikoen for smittespredning 

er for stor, når mange mennesker er 

samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste.  

 

Så derfor er der ingen genforeningsforestilling på denne side af sommerferien.  

 

Romeo + Julie er et specielt projekt for hele teatret. Forestillingen er valgt som Haderslev Kommunes 

fyrtårnsprojekt og i samarbejde med vores samarbejdspartnere - SSF, BDN og Mungo Park Kolding - 

skulle forestillingen have været med til at bidrage til den nationale markering af 100-året for 

genforeningen. Forestillingen skulle efter planen have haft premiere i Damparken i Haderslev den 8. 

juni og skulle efter spilleperioden i Haderslev have spillet på turné i Sønderjylland og i Schleswig.  

 

Projektet har alt i alt været en del af vores arbejde på Møllen i nu cirka tre år. Vi har glædet os, vi har 

knoklet, og vi har gjort os umage for at gøre denne forestilling til en flot og folkelig markering af 

genforeningen 2020. Derfor vil vi også gøre alt, hvad vi kan for at finde en løsning, så forestillingen, 

måske, kan få premiere på et senere tidspunkt. Dette vil vi arbejde på i de kommende uger, og vi 

vender naturligvis tilbage, så snart der er en afklaring på dette.  

 

Vi er klar over, at aflysningerne skuffer vores mange gæster, men vi er sikre på, at alle kan forstå vores 

beslutning. 

 

Alle der har købt billetter vil naturligvis få mulighed for at få refunderet deres penge eller ombyttet 

deres billetter til gavekort, der kan indløses på et senere tidspunkt. De præcise omstændigheder 

omkring ombytning og refusion kommer vi tilbage med hurtigst muligt, når praktikken er på plads. 

Det beder jeg om forståelse for.  

 

Til sidst vil jeg i denne ekstraordinære situation, der desværre kan ende med at få alvorlige 

konsekvenser for teatret, bede vores publikum overveje at støtte teatret ved ikke at foretage sig noget 

i forhold til ombytning eller refundering og derved støtte teatret og teatrets medarbejdere med et 

beløb svarende til ens billetkøb.  
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En sådan støtte vil det gøre en ubeskrivelig forskel for alle de mennesker, der har teatret som 

arbejdsplads, hvad enten de er fast- eller projektansatte, timelønnede, honorar-engagerede 

freelancere eller selvstændige med egen virksomhed. 

 

Så endnu engang, kære publikum: Pas på jer selv og jeres kære. Vi håber på jeres fortsatte støtte og 

gør samtidig alt, hvad vi selv kan for at sikre, at der også vil være et egnsteater af verdensklasse i 

Haderslev, når vi når om på den anden side af denne krise. 

 

 

De bedste hilsner 

 

Teaterchef 

Nikolaj Mineka 

 

 

 

---  

 

 

For nærmere information kontakt:  

 

Teaterchef  

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

 

PR og kommunikationsmedarbejder 

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