
                     Onsdag den 3. juli 2019 
 

Teatret Møllen lægger 
ud med et forspring 
til næste sæson 
Teatret Møllen oplever stor interesse for forestillingerne i den 

forestående teatersæson og opretter derfor nu en ekstra 

forestilling til teatrets næste egenproduktion – allerede før 

sæsonen er gået i gang.  

Selv om teatersæsonen for 2019/2020 endnu ikke officielt er begyndt, 

så kan Teatret Møllen i Haderslev allerede nu se frem til en fyldt 

teatersal til flere af dets forestillinger, når teatret åbner dørene igen 

på den anden side af sommerferien. 

Der har været en bemærkelsesværdig stor interesse for teatrets 

kommende arrangementer, og teatergængerne har været hurtige til 

at sikre sig pladser til den næste sæson, efter at billetterne blev sat i 

salg i slutningen af maj. Der har især været efterspørgsel på teatrets 

egne produktioner, hvor enkelte forestillinger kun har få billetter 

tilbage eller er udsolgte. 

Den store interesse for teatrets forestillinger er en af årsagerne til, at 

Teatret Møllen allerede nu melder om en ekstra forestilling til teatrets næste produktion med teaterstykket 

Svejk i anden verdenskrig, og der er muligvis flere på vej, lyder det fra teaterchef Nikolaj Mineka. 

”Vi er selvfølgelig enormt glade for folks interesse, og at de kommer op bakker op om deres lokale teater. Vi 

forsøger hele tiden at holde øje med, om der er mulighed og efterspørgsel på at oprette nogle flere 

forestillinger på Møllen og prøver naturligvis at efterkomme dette, hvis det er muligt, sådan at alle har en 

chance for at komme i teatret.” 

Ekstraforestillingen med »Svejk i anden verdenskrig« er planlagt til lørdag den 2. november klokken 16.00. 

Forestillingen handler om hundehandleren Svejk, der lever i Prag under den tyske besættelse i anden 

verdenskrig. Svejk har et ganske enestående talent for at rode sig ud i problemer og får sat talegaverne på 

prøve, da han roder sig uklar med den tyske besættelsesmagt. Svejk bliver 

spillet af Ole Sørensen, der med stykket kan fejre sit 40-års skuespillerjubilæum. 

 

---  

 

For nærmere information kontakt:  

 

PR og kommunikationsansvarlig hos Teatret Møllen 

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

 

»Svejk i anden verdenskrig« har Ole Sørensen i 

hovedrollen, der med stykket kan fejre sit 40-års 

skuespillerjubilæum. Foto: Søren Hasselgaard 
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