
Teatergruppe med forestilling
på Stengårdsvej
En gående teateroplevelse på Stengårdsvej
Tysk teatergruppe sætter fokus på den 
usynlige grænse imellem Stengårdsvej 
og resten af byen med en vandrefore-
stilling.

Teatergruppen, Collective Bleeding, 
har en helt særlig mission: at skabe en 
teaterforestilling sammen med beboere 
fra Stengårdsvej og resten af Esbjerg. 
På Stengårdsvej. Og det er ikke tilfæl-
digt: 

- Vi har en helt særlig interesse i 
stedspecifi k teater. Altså teaterforestil-
linger, som foregår i et bestemt område, 
og hvor områdets beboere er med til at 
skabe forestillingen, siger Diana Wesser. 

Stedspecifi k teater kan nemlig noget 
helt særligt, mener Diana Wesser:

 - Nogle områder får utroligt meget 
dårlig omtale i pressen, som f.eks. Sten-
gårdsvej. Det ser vi også fl ere steder i 
Tyskland. Det kan skabe nogle urimelige 
fordomme, som ofte ikke er i overens-
stemmelse med virkeligheden.

Workshops med børn og voksne
Teatergruppen har her i juni måned væ-
ret i Esbjerg i fem dage for at afholde 
de første workshops for både børn og 

voksne, og for at fortælle de lokale om 
forestillingen.

- Det har været nogle virkelig spæn-
dende dage, hvor vi har mødt så mange 
gode mennesker, fortæller Juliane 
Meckert.

De tre kvinder har blandt andet 
afholdt workshops for børn og unge i 
Ungdomsklubben på Stengårdsvej og 
på Bakkeskolen Cosmos, sammen med 
elever fra Esbjerg Kulturskole.

Nedbryde fordomme
Den tyske teatergruppe håber at 
forestillingen kan være en øjenåbner 
for både borgerne på Stengårdsvej og 
resten af Esbjerg:

- Nogle har måske negative forestil-
linger om området baseret på medi-
ernes fremstillinger. De fordomme vil 
vi gerne udfordre i vores forestilling. 
Vores appel til borgerne i Esbjerg er 
derfor: kom herud og dan jeres egne 
indtryk!

Vær med
Du kan møde teatergruppen igen til 
oktober, hvor de kommer til Esbjerg. 
Følg med på teatergruppens side på 
Facebook, @Næste Station Stengårds-
vej, for mere information. 

Forestillingen, ”Næste Station Sten-
gårdsvej”, får premiere i maj 2021. Der 
er indtil videre planlagt fem forestil-
linger, men datoerne ligger endnu ikke 
fast. Alle fra Esbjerg kan være med i 
forestillingen, og det er ikke et krav at 
kunne tale dansk eller at have erfaring 
med teater. Det er gratis at være med. 

”Næste Station Stengårdsvej” er en del 
af projekt 6705+Statens Kunstfond, der 
er et samarbejde mellem Esbjerg Kom-
mune og Statens Kunstfond. Følg med 
på Facebook,  @6705+StatenskunstfondTeatergruppen holdt det første workshop i juni, hvor mange mødte op for at være med. 

Næste workshop bliver i oktober.

Collective Bleeding er en dansk/tysk teatergruppe, stiftet i 2019. Gruppen består af Anne Zacho Søgaard, Juliane Meckert og Diana Wesser. Alle tre har en lang, professionel karriere inden for teater og performance art i både Danmark og Tyskland. Gruppen har base i Berlin. 
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