Evaluering af Bjerre Arrest 1945

- Svar fra Poul Erik Honoré, Formand for Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
1) Hvordan har folk i lokalområdet taget imod forestillingen?
Borgerne i Bjerre by har taget fantastisk godt imod forestillingen, rigtig mange har været inde og se forestillingen og
de fleste har haft deres familier med selv om de boede langt fra Bjerre
2) Har I som forening været tilfredse med samarbejdet med Teater Jævn, og har I
fået noget ud af det?
Samarbejdet har forløbet fuldstændig gnidningsløs set fra foreningens side og vi har fået øjnene op for at ”vores”
Bjerre Arrest kan bruges til teater og musik i en grad vi aldrig selv havde drømt om
3) Har folk talt om forestillingen/projektet efterfølgende, hvis ja, hvad har de sagt?
- Fantastisk-rørende- super søde og professionelle skuespiller, vi havde aldrig forestillet os teater på den her måde
4) Har der været nogle afledte effekter for jer, efter forestillingen?
Ja vi fik 1 mill fra Nordea fonden og personligt tror jeg at Teater Jævns interesse og måde at skrue et teaterstykke
sammen på har haft stor gavnlig effekt for vores ansøgning
5) Bliver der set med nye øjne på mulighederne for Bjerre Arrest her bagefter?
Ja personligt tror jeg vi kommer til at forholde os meget mer til ”kultur i Bjerre Arrest ” i fremtiden og det er bare
skønt
6) Har I fået flere medlemmer?
Måske lidt flere betalende, men en del flere følger på facebook og meget medieomtale i aviser TV Syd
7) Kunne I finde på at samarbejde med Teater Jævn en anden gang (hvorfor?) og
ville I anbefale andre også at samarbejde med teatret?
- Håber virkelig der bliver et samarbejde igen, vi føler lidt at det er blevet vores egnsteater, vi klinker rigtig godt
sammen og Teater Jævn har vores varmeste anbefalinger og Bjerre Arrest må altid bruges som reference hvis det kan
hjælpe teater Jævn i andre sammenhæng

Evaluering af Bjerre Arrest 1945

- Svar fra Jan Simris, formand for Bjerre Lokalarkiv og bestyrelsen medlem i
Foreningen for Bevarelse af Bjerre Arrest
1) Hvordan har folk i lokalområdet taget imod forestillingen?
Med stor begejstring og med meget stor forundring over ideen med teaterprojektet.
2) Har I som forening været tilfredse med samarbejdet med Teater Jævn, og har I
fået noget ud af det?
Vi har været meget tilfredse. Teater Jævn har bidraget med en ekstrem stor energi. Vi har også haft en stor oplevelse
i det personlige samarbejde med skuespillerne og Teater Jævn.
3) Har folk talt om forestillingen/projektet efterfølgende, hvis ja, hvad har de sagt?
Med mange dejlige tilbagemeldinger. Det har været en stor overraskelse, at man i skuespillet kommer så tæt på
skuespillerne. Lydkulissen var fantastisk. Der var nogle, som betegnede den som “ lidt uhyggelig “. Alsangen i Bjerre
skov var en helt forrygende oplevelse. Den aften i Bjerre Skov glemmer vi aldrig.
4) Har der været nogle afledte effekter for jer, efter forestillingen?
Bjerre arrest har aldrig været mere i mediernes søgelys. Der har været massiv omtale af Bjerre arrest i aviser og radio
og TV. Bjerre Arrest har på Google haft 5000 til 8000 søgninger om måneden - en voldsom stigning. Bjerre
Lokalarkiv har haft et helt forrygende samarbejde i projektet. Der har også været høj aktivitet. Vi har også set,
hvordan man arbejder med lys og lyd, så vi er nu klar til nye udfordringer.
5) Bliver der set med nye øjne på mulighederne for Bjerre Arrest her bagefter?
Vi er blevet spurgt, om vi kan afholde en kunstudstilling.
6) Har I fået flere medlemmer?
Ja - på vores FB gruppe er medlemstallet steget og der er kommet flere indbetalinger på medlemskontoen. Der har
også været stor interesse for rundvisninger. Her har den store omtale af aktiviteterne bevirket, at der er kommet
større beløb ind på kontoen.
7) Kunne I finde på at samarbejde med Teater Jævn en anden gang (hvorfor?) og
ville I anbefale andre også at samarbejde med teatret?
Ja - det vil vi meget gerne. Teatret udøver stor kunst på et meget højt niveau. Det er også blevet anerkendt af andre
teaterfolk, der kom og så forestillingen.
Vi håber meget på et fremtidigt samarbejde.

