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MENS VI VENTER...
En bred gruppe af danske og udenlandske kunstnere går sammen om en festival-aktion
i Apostelkirken på Vesterbro den 18. & 19. 8. kl. 15-21 for at sætte fokus på
de afviste irakiske asylansøgere, der i årevis har opholdt sig her i landet i håb om at opnå asyl.
Ved en to dages festival-aktion flytter en mindre gruppe flygtninge fra Sandholmlejren ind i
Apostelkirken, hvor de af præsten, Niels Nymann Eriksen, har fået midlertidig opholdstilladelse.
27 danske og udenlandske kunstnere spiller, synger, fortæller og læser op, mens irakerne laver mad
og serverer specialiteter fra deres hjemland.
Der er mulighed for at møde skuespilleren Kirsten Olesen, musikerne Anders Koppel, Esben Just,
Anne-Marie Vang, forfatterne Maria Giacobbe, Arthur Krasilnikoff, Niels Brunse, Iben
Melbye, Adil Erdem, Anne Marie Ejrnæs, Egon Clausen, Dortea Birkedal, Anne Hjælmsø,
journalist Jens Lohmann, fortællerne Susie Haxthausen, Ann Mari Urwald, grafisk designer
Michala Clante Bendixen, overrabiner Bent Melchior, digterne Marianne Larsen, Jack Thimm,
Vagn Steen og Alan Pary.
Udenfor kirken kan man møde gadedigteren Christian Kronman. I kirken skaber malerne Alice
Maud Guldbrandsen og Bodil Suddergaard abstrakte gruppeportrætter af de asylsøgende irakere,
mens tegneren Katrine Clante skildrer deres livshistorier i tegneserieform. I boden “Få et råd for
en krone” kan man møde en asylansøger og spørge om alt det, man kan have lyst til at spørge om.
Der er historiefortælling for børnene og et asylspil lavet som hinkeruder, hvor børnene kan dyste
med sig selv og hinanden for at komme igennem og opnå asyl. Børn og voksne kan bagefter klatre
op i Den Musikalske Eventyrhule oppe bag orglet, og tage sig et hvil på puderne, mens man lytter
til musikeren Klaus Mogensens saz. Børnetegninger fra asyllejrene er ophængt på tørresnore.
På tegningerne skildrer børnene livet i de danske flygtningelejre.
Alan Pary er kurdisk digter fra Irak. Han er 30 år og afvist asylansøger. På 10. år er han i Danmark. Han har efterhånden et
indgående kendskab til Sandholmlejren, til danske årstider... og til at vente. Han taler fint dansk, forstår den danske humor og er et
menneske, der mener at det nok skal gå. Når hverdagen i Sandholm og den årelange ventetid er blevet for meget, har har brugt sin
digtning til at slippe væk. Digtningen har givet ham håb, men nu er han begyndt at blive nervøs. Alan står nu i fare for at blive sendt
tilbage til det land han for snart 10 år siden flygtede fra. Alans liv og tanker blev beskrevet i forestillingen HEGN, der blev opført på
Teatret ved Sorte Hest for 1½ måned siden.
Se 3 minutters indslag fra TV2 Nyhederne om Alan:

http://nyhederne-dyn.tv2.dk/video/index.php/nodeId-12461116.html
Læs om Alan og teaterforestillingen HEGN:

http://www.information.dk/161522
Læs kronik om besøg hos Alan i Sandholmlejren:

http://politiken.dk/debat/kroniker/article509640.ece
Der er gratis adgang til arrangementet og der kan købes mad, kage, kaffe, te og saftevand.
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