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Vinteren 2018-19
GUDHJEM YOGA
har brugt salen hver mandag fra
september til maj, til stor glæde for alle.
Gulvet var dog så koldt, at vi fik det
isoleret i januar for 14.500 kroner.
Gudhjem Yogas lokaleleje er derfor
indgået som delvis finansiering,
Undreværket medfinansierer det
tilsvarende beløb, og resten af beløbet
søger vi hos Regionskommunen/Fonde.
Den 1.juni - 28.september:
SOMMERUDSTILLING
Helene Høm udstiller malerier med mere i
Undreværkets lokaler.
Hun er fjerde generation af bornholmske
kunstnere med rødder i Hjorths Keramik
og bornholmermalerne. Helene har lavet
flere soloforestillinger på grænsen mellem
teater og billedkunst og arbejdet med
maleri, scenografi og kostumer siden
1993.
Den 6.maj -11.maj:
INTERNATIONALT KURSUS
For anden gang arrangerer Thomas
Danielsen det internationale kursus ”The
Discipline of Freedom ” ved koreograf
Nancy Spanier (USA) og performer Paul
Oertel (USA). Kurset er for 10
professionelle kunstnere, fortrinsvis
scenekunstnere, men også
manuskriptforfattere, billedkunstnere og
koreografer deltager. I år har vi også
kunstnere fra England og Schweiz på
kurset. Kurset blev tidligere holdt på
Odsherred Scenekunstcenter.
Alle bliver indkvarteret lokalt, og
aftensmaden står Provianten for.

Åbent torsdage – lørdage.
Fernisering lørdag 1.juni 1kl. 5-17.00
www.helenehoem.dk
STATUS 2019-2020
Undreværket har siden sin opstart i 2016
hovedsageligt lavet teaterforestillinger.
De er dyre og organisatorisk tunge at
producere og kræver mange
medarbejderressourcer og udstyr,
ligesom de er efterfølgende administrativt
tunge at sælge til f.eks. turneer og
gæstespil.

Kombinationen af meget arbejde, få
ressourcer og ganske få publikummer
ved Undreværkets store satsning,
”Rågerne Kommer!” og et afslag på vores
2-årige driftsansøgning til Statens
Kunstfond, har desuden ført til, at vi ikke
har teaterproduktioner på programmet i
2019.
Så i år prøver vi at udvikle kunst-delen af
Undreværkets formålsparagraf og
eksperimentere med mindre ”formater” og
andre former for optræden.

I stedet kommer BIRCA ved Susanne
Danig til Gudhjem den 28.juli med fire
udendørs forestillinger, blandt andet den
prisbelønnede dansker Bo Madvig, som
Reumert komiteen kårede som Årets
danser i 2017.
Thomas Danielsen har sagt ja til at køre
teknik, og kunstnerne får salen i
Undreværket som base den dag.
Samme søndag 28. juli spiller Dansk
Rakkerpak ”Lus i skindpelsen” ved
Gudhjem Mølle som en del af
Gadeteaterfestivalen

OBS:

Juli
GADETEATERFESTIVAL 28.juli
Bornholms Gadeteaterfestival er flyttet til
Hasle, da drivkraft og leder Niels Peter
Kløft fra Dansk Rakkerpak har trukket sig.
Undreværket står med i ansøgningerne
som festivalens professionelle
samarbejdspartner i 2019.

Lørdag 26. Oktober:
GRATIS PRØVEDAG I FELDENKRAIS
METODEN ®
Moshé Feldekrais var ingeniør, fysiker og
mester i Martial Arts.
Han fandt forbavsende sammenhænge
mellem kropsbevægelse og måden, vi
tænker, føler og sanser på. Han
udviklede et system af fysiske øvelser,
der har til formål at skabe større
selvbevidsthed gennem bevægelse.
Thomas Danielsen er autoriseret
Feldenkraislærer og giver denne dag
mulighed for at prøve, hvad metoden går
ud på. Der kræves ingen fysiske
forudsætninger for at deltage.
www.undrevaerket.dk

