25. august Alken Gøglertræf 2007
- the city of love
For mig har det været en stor gave at flytte ind i det varme fællesskab i Alken. Jeg er blevet
overrasket gang på gang med indianere fra Mexico med fjer og shamaner fra Tuva med strubesang.
I anledning af at jeg er fyldt 50 år her d.22.juli vil jeg gerne give Alken-borgerne, min familie og
venner samt forretningsforbindelser en lille fest i form af et gøglertræf, som måske kunne blive en
start til en årlig tilbagevende begivenhed – her hvor vi alligevel har blandet: yogier, vikinger,
indianere, film-teater-folk,håndværkere,klovne/gøglere, IT-folk, massører – you name it.
Som mennesker tiltrækkes vi af mennesker med god energi. Den gode energi vil helt sikker kunne
skabe en god legeplads for Alken-borgerne, og tilrejsende gøglere og klovne.
Skurvognskollektivet Hesbjerg ved Blommenslyst,Fyn holder i år sit 23.gøglertræf efter at Tonny
Trifolikom var med til at starte op med Cirkus Freja .Chistiania har sine gøglere og Svendborg og
Bakken sine klovnefestivaller, Århus har Gøglerskolen. Og ikke at forglemme at Thy-lejren også
gøgler.
Efter at jeg er flyttet til Alken har jeg opdaget at alle elsker Alken, så efter at jeg har talt med min
yndlingsgøgler Tonny Trifolikom er jeg ikke i tvivl om at mange gøglere og klovne med tiden vil
kunne få lyst til at besøge denne lille sjove by. Nu kan vi starte op i år …
Jeg har inviteret de gøglere, klovne og musikere som jeg har mødt på min vej – og hvis I alle gør
det er vi da kommet godt igang. Jeg tror meget på det tilfældige møde.
Ifølge Tonny Trifolikom mangler gøglerne et træf hvor de på en seriøs måde kan udveksle
erfaringer og ideer med gøgleri, som handler om at overraske og bryde og strække grænser.
Fest og gøglertræffet begynder kl. 15 med lagkage ala Jack Nickelsons føs-dags-fest og fortsætter
ud i gøglernatten.
Jeg håber, at rigtig mange borgere her fra byen får lyst til at lege med eller komme meden portion
klap-salve
Geografisk vil vi bevæge os omkring Emborgvej 111, Sportspladsen og Mejeriet.
Jeg glæder mig til at se jer
Kh. Finn Badutski, tlf. 23201833

