
                Torsdag den 2. maj 2019 
 

Teatret Møllens sæsonafsløring nærmer 
sig 
Om få uger løfter Teatret Møllen sløret for, hvad egnsteatret har på programmet i den kommende 

teatersæson – sæson 2019/20. Det sker, når teatret holder sæsonafsløring den 24. maj, hvor teatret i vanlig stil 

markerer dagen med et arrangement i Møllens kældercafé. 

I år er der både tale om et eftermiddags- og aftenarrangement, hvor teatret i løbet af to timer vil præsentere 

de fremmødte for de produktioner, som teatret opfører i den kommende sæson. En del af programmet er dog 

allerede offentligt kendt i og med, at Teatret Møllen i sommeren 2020 opfører en dansk-tysk-version af 

Romeo og Julie i forbindelse med den nationale markering for genforeningen. Endeligt vil der til 

sæsonafsløringen også være nyt om teatrets kommende gæstespil samt de planlagte børne- og 

familieforestillinger. 

Eftermiddagsarrangement er imidlertid allerede udsolgt, men der er stadigvæk billetter til begivenheden om 

aftenen. Det koster 50 kroner per person, men er gratis, hvis du er med i teatrets kundeklub som ”Mølleven”. 

Billetsalget til forestillingerne næste sæson begynder dog ikke før sidst på dagen, så der er lige gode chancer 

for at sikre sig en billet - uanset om man er med om eftermiddagen eller om aftenen. 

”Jeg glæder mig til at vise, hvad vi har på tapet i den kommende sæson. Jeg kan fortælle, at programmet 

byder på flere spændende overraskelser i år,” siger teaterchef Nikolaj Mineka. 

Nomineret til kendt teaterpris 

Selvom der ikke er lang tid tilbage af den nuværende sæson, så har Teatret Møllen dog netop taget hul på 

forberedelserne til dets sidste egenproduktion denne runde med forestillingen ”De sange vi husker”, der har 

premiere den 1. juni. Derudover erfarede Møllen for nyligt, at teatrets børneforestilling ”Tænk, hvis man havde 

en rejsegrammofon” er blevet nomineret til en Reumert-pris i kategorien ”Årets særpris”.  

”Vi er enormt stolte af den hæder, det er at være nomineret til landets fineste og mest prestigefyldte pris 

inden for scenekunst. På Møllen tager vi ingenting for givet. Vi arbejder hårdt på at producere scenekunst på 

internationalt niveau og forsøger at gøre alle vores forestillinger til noget helt særligt. Det at Reumert-juryen 

nu anerkender dette ved at nominere teatret og vores partnere, gør os både ydmyge og stolte,” siger Nikolaj 

Mineka. 
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For nærmere information kontakt:  

 

PR og kommunikationsansvarlig hos Teatret Møllen 
Steffen Lomholt Pedersen, tlf. 25 56 09 46, pr@teatretmoellen.dk 

https://www.teatretmoellen.dk/forestillinger/saesonafsloering-2019--2020
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