
Århus 12 november  2022
Til Kulturforvaltningen.

Det er med stor bedrøvelse jeg ser at forvaltningen overvejer at fratage Katapult sit tilskud og flytte Bora 
Bora ned i deres lokaler på Godsbanen.

Katapult er fremme i skoene hvad angår repertoire som fremmer nutidige samfundsrelevante stykker, med 
eksperimenterende teatrale former, tekster, sang, dans, mime og  med al den nye teknik, som medrivende 
baggrund for tankevækkende og stærkt udtryksfulde og fascinerende forestillinger.  
Desuden har Katapult spændende gæstespil og samarbejder på kryds og tværs af landet og fremmer unges 
interesse for  drama og gennem de mange tiltag der har været med byvandringer, dramatiker readings osv…..

Derudover har vi (Teatertruppen Stormen) været gæster i Kabinettet, hvor vi har spillet nogle af vores 
stykker og bl.a. fået hjælp til PR.  For os som fri gruppe, har det været en stor hjælp at få lov at leje os ind på 
Katapults studioscene Kabinettet.

Der er efterhånden kun Godsbanen tilbage for os at spille vores stykker på og der er  meget fyldt op, fordi så 
mange vil til og det er derfor vanskeligt at komme til.

Det vil være et stort tab for kulturlivet og så er der kun Svalegangen tilbage, til at opfylde det store behov for
det eksperimenterende og nyskrevne og samtidsrelativerede tilbage, og de to teatre har suppleret hinanden på
strålende vis.
  
Og så er tanken om at flytte Bora Bora ned på Godsbanen absurd, størrelsen er helt minimal for dansere og 
gulvet vil smadre det bevægende folks bentøj fuldstændig. 
Jeg har forståelse for at man gerne vil have et Børnekulturcenter, men at alle Stubbene, som vi andre har lejet
til øvelokaler , OG at flytte Bora Boras fine og byens eneste dansescene, er en skandale, et sted som gennem 
mange år har oparbejdet et bredt publikum og mange af os har haft stor glæde af at opleve de mange 
fantastiske danseforestillinger og gæstespil og hjemsted for `artists in residence` med åbne prøver og 
spændende forestillinger af både hjemlige og udenlandske dansefolk og koreografer.  Hvor skal de nu slå 
deres folder??? Hvis de skulle ned på Godsbanen, skulle det da være på Åbne Scene og med nyt gulv. 
Byen kommer til at forringe sit kulturudbud og som landtes næstestørste by, den jyske hovedstad, er det en 
falliterklæring.  

Os frie grupper gruer for de fremtidsudsigter der tegner sig og håber der bliver gentænkt grundigt over de 
forslag der er sendt ud.

Med håbefulde hilsener fra Sacha World, medlem af Teatertruppen Stormen, tidligere danser og mimiker og 
nu skuespiller og underviser og tidligere medlem af Kunstrådet.


