INVITATION

Kære scenekunstner, teatertosse, prøvekanin, kunstelsker,
undersøgelsesartist, opdagelsesekvilibrist og forsøgsekspert,
kort sagt: ven af Forsøgsstationen!
For 10 år siden…
I en tilfældig avis…
Faldt vi over en annonce…
”Gammel biograf udlejes” – stod der, ”velegnet til f.eks.
kulturelle formål”…
Vi kom på besøg. Mærkede duften af slik og børnesved og
smøger og nytrykte filmprogrammer, hørte ekkoet fra
klaverbokserens hamren, knitrende filmspoler og franske
skuespillerstemmer, så støvet fra de gamle cowboyfilm danse
i lyset fra de romantiske UD-skilte… Fandt fedtede make-up
spejle og glemte danse-tricoter og forgyldte rekvisitter, men
også besjælede sten og guru-trappe og meditationsskemaer
og historier om hemmeligt nedgravede drømme ude i
gårdens muld…
Her ville vi gerne være.
Nu er der gået 10 år. Og vi har lagt noget til historien:
To tons sand og et grantræ på dametoilettet under
Kitschforsøget, smadrede æg og kakaopulver og ligkister i
Boulevarden, kortspil og filmoptagelser og masketeater på
loftet, balloner og dukkehuse i Truffaut… Det dybeste mørke
voksede i Wittmaack og marionetdukker fik vinger i Camera,
flere hundrede liter Platforms-suppe har kogt i køkkenet,
grønne drinks er blevet langet over i baren, Boulevarden har
dunket af dansende fødder, folk har tænkt så knagede, talt
om det ubegribelige, det uforståelige, folk har hoppet i
mørke, skreget i dagslys og sunget med julesild i munden,
Vesterbro-børn har kopieret dans og teater og fortalt
historier om ar og familier, scenekunstnere har trukket vejret
i plastikposer og helt almindelige mennesker har raslet i takt
med slikposer og klappet med teaterprogrammer i stigende
crescendoer…
Det vil vi gerne fejre.

Forsøgsstationen holder 10-års jubilæum
Lørdag d. 7. december 2019 fra kl. 16
Sønder Boulevard 81, Vesterbro.
Her vil vi rigtig gerne se alle Forsøgsstationens venner og bekendte til et brag af en
fest!
Vi starter med reception, bobler, jubilæumskage og taler (flere indslag velkomne) samt åbning
af Forsøgsstationens nye site: ”Into the unknown”. Senere fra kl. 19 serverer vi udsøgte
pindemadder og drinks, afholder vores traditionsrige Quiz med spændende præmier, nyder
godt af underholdning fra dygtige kunstnere samt en særlig kærkommen overraskelse. Og
omkring kl. 21 spiller Tuesday Night Brassband op til dans. Baren er åben hele aftenen og
vi runder af med en gang natmad.
Gå ikke glip af denne unikke lejlighed til at gense din fortid eller møde din fremtid - lad med
andre ord ikke nogen gå glip af dit dejlige selskab!
Du er fri til at dukke op, men vi ville sætte pris på en tilmelding senest d. 25. november (af
hensyn til mad og drikke) på mail@forsoegsstationen.dk
Mange varme hilsner
på vegne af Forsøgsstationen
fra Lotte, Øyvind, Rikke og Rikke
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