
VIBRANDRING  -  Rørkjær lørdag den 22.september 2018 som sanset af projektets sangere og spillere  
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HF Rosen-
vænget
Idyl, ‘RO’
privat, lukket,
“småt”; stille. ro, 
fred, roligt
omsorgsfuldt;
splattede bær
fuglekvidder

          “LØRDAGSFØLELSE” 
 den tomme skolegård; skrald  reliefferne i porten

   henad ‘Ringen’ (navnet på vejen): 
 “ENSOMT”, INDELUKKET, MURSTEN
      DYTDYT BÅTHORN (biler)

LERGRAVSPARKENs SØ   Trætoppe - (set oppefra  på BROENs P-plads)   de smelter sammen 

“NATUR” IDYL, RO
ænder, træer der raslede,
affald, barndomsminder,
SOL, FREDELIGT
mand der drak øl, skålede 
til “usynlig ven”(?) og 
hældte øl ud på jorden
LYDE: vinden, biler, 
ænder, ambulance, vandet

“BOBLE”
’indhegnet’ (gårdmiljø)
RO, FRED - 
LYDE: Hunden (gøende);
  knirkende låger,politibil, 
overfyldte

skraldespande

‘HØJT OPPE’ (BROEN): Det larmede; VIND, BILER, lyden af TOG,
flagrende presenning (lyd); TRAFIK, TRAVLHED,SAND, BYGGERI,
lyden af langsomtkørende biler der stopper, er hakkende

‘TOG-SKRIG’

henad Exnersgade: 
LYD af visnende blade 
der blir blæst over asfalt.
BØJEDE VEJSKILTE

Forstyrrende  

GRUS

Knasende grus, vuggende haver (vinden) 

          “PRIVAT OFFENTLIGHED”
HØJT 
GRÆS

DRONE af MASKINLYDE

   TUNNEL
     gra�tti
   

skummel

GOD

AKUSTIK

RUTE: fra Esbjerg Stationsbygning hen til butikscenter BROEN, igennem centeret op på TOPPEN AF P-HUSET: kig ud over Rørkjær og i modsat retning over jernbanen og bycentrum; ned på Exners-
gade, henad gaden og ind i gårdhave, sidde på hver sin sten og lytte - indtale egne iagttagelser i egen mobiltlf; ud på Storegade og krydse den, hen ad Lyngbyes Alle til HF Rosenvænget (koloni-
haver), ind og gå ad stien, kig ind i haver, hen til vej ned mod jernbaneterrænet; ud af HF, hen ad Drachmanns Alle pt opgravet (grus), samle to sten op, stå i kreds og spille improrytmer, lægge 
stensol i græsrabat; ud på Storegade, tv, krydse og henad Ringen; forbi Rørkjær Skole (hold 2 kiggede på relie�erne i porten som nogle fra holdet har lavet); t.v. ad lille sti ind i Lergravsparken, ned til 
søen, sidde ved vandet og lytte; indtale egne iagttagelser; gå langs søen i tavshed, stop for enden af søen, kigge og lytte ud over vandet; spontansynge mens går v, optage det; ud af parken ned til 
Teglværksgade, forbi Tobakken, krydse Exnersgade og ned gennem tunnellen under jernbanen: synge Historien er et træ i menneskers erindring’. SLUT - retur til Kulturskolen.
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