
Borg-ester Vagn Rye og hans kone, Ruth, entrede i aftes scenen, der er døbt Panduros Æske. Parret havde et par
kuriøse gayer med til Eva (tv) og Frank Panduro. Her et forkIæde med en ølhund.

Småfrækt "lager"
- For bare syv uger siden

var dette ikke andet end en
cykelkælder i rå beton.
Men siden startskuddet
gik og til allersidste øjeblik
i dag har der vret en vold-
som aktivitet.

- Fra alle sider har der
været arbejdet på højtryk
for at nå hver eneste lille
finesse og detalje. Men vi Blanding
nåede det, sagde en glad
Frank Panduro, indehaver
af KulisseLageret, ved en
reception i aftes.

KulisseLageret
skal være helt
uforudsigeligt
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HORSENS - Horsens
fik i aftes Danmarks
første og eneste musik-
spillested udelukkende
bygget op af teater-ku-
lisser.

”KulisseLageret“ under
Horsens Ny Teater blev
indviet, en række indbudte
tog kulisserne nrmere i
øjesyn, og i aften er det
kombinerede spillested/
værtshus for første gang
åbent.

Hjælp fra DR
Ideen til KulisseLageret

er Frank Panduros, men
det er Danmarks Radios
snedkere og kulissemale-
re, der har stået for indret-
ningen. Ved hjælp af tea-
terkulisser og specialeffek-

ter har de indrettet et min-
dre pnt - eller rettere
småfrækt - sted, hvor hor-
sensianerne fremover vil
høre alskens musik-gen-
rer, se stand up-komedian,
bore foredrag - eller bare
falde ind for at drikke en 01
eller to.

Småfrækt og uforudsi-
geligt, fordi stedet er en
stor blanding af alle stilar-
ter og Iblandet
masser af små gags - fra
luftdyserne, der i bedste
Monroe-stil blæser kjolen
op om ørerne, til mere eller
mindre personlige ejende-
le, der er ”tabt" på gulvet.

Bevidst stil-forvirring og
illusion ved hjælp af tea-
ter-effekter, som Frank

Panduro har sikret sig fra
Det Danske Teater, sale-
des at Det Danske Teater
populært sagt har oprettet
et fjernlager i Horsens.

Ved receptionen i aftes
var der så mange menne-
sker, at det kneb med at se
de mange "speciel effects«,
som teater-folkene kalder
dem. Stedet fortjener fak-
tisk at blive studeret

nøjere en aften uden alt for
mange gæster.

Men i øvrigt vil det vre
sådan, at uanset hvor me-
get gæsterne efterhånden
tror, de har tjek pa overraskelses-manøvrerne, skif-

ter de med meget javne
mellemrum. Ingen kan vi-
de sig sikker over for de
vilde, lidt gale ideer i

"lageret«. Heldigvis!
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