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PERMANENT BORNETEATER I KOBENHAVN
For den der i serlig grad interesserer sig for born og deres udvikling
har det veret et sterkt savn, at der ikke i Kobenhavn fandtes et permanent borneteater, sSledes som det findes i de fleste andre europeiske
storbyer.
Vi er en kreds af mennesker, der gennem et par 3r har arbejdet med
etablgringen af et teater, der kan presentere et repertoire af kvalitet
- fortrinsvis for born - inden for omr&derne dukkespil, skyggespil, pantomime, dramatik og film.
Det er nu lykkedes os - i en gammel kobmandsg&rd i Lavendelstrade - at
finde et lokale, som vi. mener er velegnet. Vi. henvender os derfor til
Dem i h&b om, at De vil hjalpe os.okonomisk med etableringen.
Indretningen af lokalerne foregSr under veiledning af arkitekterne Louis
Weisdorf og Ole Panton, der sarntidig har overdraget teatret 70 stole,
der stammer fra den gamle Glassal i Tivoli.
Foruden stolene har vi f&et tilbudt hjalp til tomrer- og malerarbeidet
samt forskelligt inventar. Men selv om indretningen sker delvis ved
frivillig arbejdskraft, er der dog en del udgifter, vi skal klare, og vi
kan ikke forvente stotte fra Kulturministeriet for teatret er etableret
og har vist sin levedygtighed.
DET LILLE TEATERs bestyrelse bestSr af: Vibeke G&rdmand, daglig
leder - Ruth Hermann, forretningsforer, Ole Panton, Susan^ne Tvermoes, Louis Weisdorf og Leon Levin, advokat og okonomisk r8dgiver for
teatret.
Bestyrelsen samarbejder med et kunstnerisk r8d, som bestSr af: materen Kaj Matthiessen, forfatteren Kje1d lversen, malerinden Nina Kai
Nielsen, tegneren Ib Spang Olsen og pianisten Bent Axen.
Ved premieren, som vi h8ber vil kunne finde sted i sommer, opfores
en marionetforestilling af maleren Kaj Matthiessen i samarbejde med
digteren Halfdan Rasmussen.
Teatret legger stor vegt p& at presentere danske kunstnere, men det
er dog tanken ogs& at presentere gestespil fra udlandet. Ti1 sommer
har vi f. eks. planer om et gestespil af en fransk mariohetgruppe.
N8r lokalerne tager sig mere presentable ud, vil vi invitere til en sammenkomst i DET LILLE TEATER og gore narmere rede for planerne.
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Den selvejende institution DET LILLE TEATER, Lavendelstrede 5-?,
Kbh. K. Giro 21 ???. Alle henvendelser bedes indtil videre rettet til:
Vibeke G&rdmand, tlf. 39 35 45 og Ruth Hermann, tlf. Ve. 10.416.

