
 

FORSØGSSTATIONEN  
Værksted for professionel scenekunst 

Sønder Boulevard 81 - 1720 København V 
www.forsoegsstationen.dk 

Vil du være med i FORSØGSKOR? 
 
Forsøgsstationen i er i fuld gang med rekrutteringen til årets skæve publikumsprojekt STILHED, 
PAUSE OG PUBLIKUMSERINDRINGER og vi har stadig plads til flere frivillige deltagere. Derfor 
opfordrer vi nu interesserede til – uforpligtende – at deltage i den første prøve som foregår:  
 

fredag den 6. marts kl. 16:30-19 
Forsøgsstationen 

Sønder Boulevard 81, København V 
 

Komponist Peter Bruun og korleder Erik Jakobsson vil her introducere os for det ny-komponerede 
værk. Peter og Erik udgjorde også det musikalske power-team på LYDEN AF PUBLIKUM, hvor vi 
blandt andet spillede på Det Kongelige Teater i forbindelse med CPH STAGE 2017 og var i Italien 
med i oktober 2018. Flere fra det oprindelige hold er med igen, så der vil være erfarne folk imellem. 
Man behøver ikke have tidligere teater eller kor erfaring for at deltage. 
 

     
 
OM PROJEKTET 
Det nye projekt hedder “Stilhed, Pause og Publikumserindringer” og er en del af et flerårigt forsøg 
med støtte fra blandt andre BIKUBENFONDEN. 
 
Tid og sted 
Korprojektet afholder prøver hver fredag fra kl. 16.30 – 18.30 på Forsøgsstationen, Sønder 
Boulevard 81 på Vesterbro. Første gang er fredag d. 6. marts ’20 og så kører prøverne frem til fredag 
d. 22. maj ’20 (minus 10.4. og 1.5.) for til slut at præsentere det hele for publikum under CPH STAGE 
festivalen i uge 22. Premiere torsdag den 28. maj og forestilling de følgende 3 dage.  
 
Deltagelse 
Deltagelse er gratis og er der en enkelt fredag eller to du ikke kan, er det ikke noget problem; vigtig 
er til gengæld at du kan deltage fuldt ud i slutspurten onsdag den 27. maj til og med søndag den 
31. maj ca. 16:30 til 20:30.  
 
Koret ledes om fredagene af den erfarne dirigent Erik Jakobsson og Forsøgsstationens folk sørger 
for kunstneriske indspark, kaffe på kanden og hyggelige rammer. 
 
Ønsker du at høre mere, eller tilmelde dig korprojektet, så skriv til Øyvind Kirchhoff på: 
oyvindkirchhoff@gmail.com, på mail@forsoegsstationen.dk eller på telefon 38 79 38 28. Læs mere 
på vores hjemmeside www.forsoegsstationen.dk 
 
VEL MØDT! 


