Lej en Republik!

Republikken kan lejes billigt til mange formål, f.eks. sang-, musik-, danseog fortælletræf, kurser, seminarer, fester, foredrag, øvedage og meget mere.
Valget er dit. Stedet er ikke indrettet til elektrisk musik (der er kun indlagt
strøm i køkken og skurvogn). Der betales for brænde, vand, elektricitet og
en mindre vedligeholdelsesafgift.
Republikken er åben fra jævndøgn i marts til jævndøgn i september.
Hvis du har en idé til et arrangement, så skal du bare ringe til os.

REPUBLIKKEN
SUSERUPVEJ 63
BROBY, 4180 SORØ
PER BILLE 57 64 81 14
ITYS GJALDBÆK 58 54 57 27

Republikken

• Fortællehus • Muldkatedral •
• Sauna • Have • Udendørs køkken •
• Bålpladser • Udendørs danseplads •
• Eksperimenter • Fest •
• Kunst • Mad • Natur •

Aktiviteter

Republikken har dannet ramme om mange forskellige arrangementer og begivenheder. Der har været festmiddage, runde fødselsdage, sangkurser, eventyrtræf, faglige diskussioner, teaterforestillinger, pølsefestival, studiekredse, foredrag, musikaftener, byggelejr, øveweekends, navnefest, nabotræf, jævndøgnsfester og meget mere.
Nøglebegreber for disse og kommende begivenheder i Republikken er: personlig udfoldelse, fælles ansvar, meningsfulde sammenhænge, kvalificeret samvær, tolerance, inspiration og kunstnerisk skaben.

Overnatning
Guide: 1 Fortællehus, 2 Muldkatedral, 3 Sauna, 4 Udendørs køkken,
5 Hønsegård, 6 Den gule Skurvogn, 7 Danseplads, 8 Bålpladser,
9 Rodzoneanlæg, 10 Parkeringsplads, 11 Kørestolsrampe.

Republikken

Republikken er et område på godt 1000 m2, oprindeligt et gammelt husmandssted fra 1801. Stedet blev købt af Per Bille i 1984 og er siden blevet restaureret, udvidet og udbygget med mange småhuse, tilbygninger, skurvogne, haveanlæg og praktiske faciliteter.
Idéen med Republikken er at lave et åbent værksted, en legeplads i det fri,
hvor der i sommerhalvåret fra jævndøgn til jævndøgn kan eksperimenteres med
samværsformer og kunstneriske udtryk af enhver art.

Jævndøgnsfesterne

En fast tradition i Republikken er de halvårlige jævndøgnsfester. Man ankommer først på eftermiddagen til kaffe og kage. Fortællehuset udsmykkes og
maden forberedes. Ilden tændes i stilhed og mørke. Husets historie fortælles
efterfulgt af musik, sang og fortælling. Måltidet er en vigtig del af festen, som
fortsætter med flere sange, dans, musik og skøre indfald. Festen afsluttes med
sauna, dans og ild. Festerne er aldrig ens.

Ved arrangementer af flere dages varighed er det muligt at overnatte.
Republikken råder over to skurvogne, der kan bebos efter aftale, og der er ekstra plads i saunaens forstue. Man er også velkommen til at slå sit telt op på
Republikkens område eller bo i egen campingvogn på parkeringspladsen.

Øvrige faciliteter

Haven Republikkens bygninger er omgivet af haver og naturbevoksninger. Der
er uberørte krat, hegn og græsstykker, der er et par vådområder og der er staudehave, krydderhave, grøntsager, bærbuske og frugttræer.
Hønsegården Et lille hønsehus med tilhørende skrabegård til en håndfuld
æglæggende høner, der i øvrigt mest går frit omkring.
Det udendørs køkken består af et par langborde med køkkenvaske, en
muret grill, et skur fyldt med køkkenredskaber og service til 40-50 personer
samt et gaskomfur. Borde og bænke kan stilles op på græsset, og der kan eventuelt overdækkes med presenning.
Den gule skurvogn fungerer som kontor og som »slap af-sted« for folk,
der arbejder på stedet med at få et eller andet arrangement op at stå.
Dansepladsen Et udendørs trægulv på ca. 8 meter i diameter tjener som
dansegulv til folkemusik og gammeldans, som scene for gøglere og tryllekunstnere eller hvad man nu kan finde på.
Bålpladserne Forskellige steder på Republikkens areal er der indrettet bålpladser, så det altid er muligt at bage snobrød, meditere eller på anden måde
lade ilden indgå i de aktuelle arrangementer.
Rodzoneanlægget Syd for muldkatedralen er der gravet et stort hul i jorden, som er beplantet med pil og siv. Hertil ledes det grå spildevand fra saunaen og muldkatedralen, efter det har passeret et sandfilter.
Parkeringspladsen Et græsareal er beregnet til parkering af ca. 20 biler.

Folkekulturværkstedet

Aktiviteterne i Republikken er ofte en del af Folkekulturværkstedet Broby gamle
Skoles virksomhed. Folkekulturværkstedet er en landsdækkende forening med
levende traditionsbåren kultur som hovedinteresse. Adressen er Suserupvej 55,
Vester Broby, 4180 Sorø, Telefon 57 64 83 62. Hjemmeside: www.bgsbroby.dk.
Tegninger: Per Bille · Foto og layout: Lene Bille · oktober 2005

Fortællehuset

Fortællehuset er cirkelrundt, bygget af træ, og med kuppel. Det er 7 meter i diameter og 7 meter højt. Der er en dør ud mod hvert verdenshjørne. Vægstykket
mellem dørene består af 5 elementer, i alt 20 vægelementer. Den øverste halvdel
af disse vægelementer kan afmonteres for at give lys. I husets centrum er opført
et ildsted af mursten og med aftræksrør op gennem taget, og der er bænke hele
vejen rundt langs væggen. Vægge, døre og kuppel er dekoreret med skiftende
farvede mønstre. Gulvet er lergulv. Huset kan rumme ca. 30 mennesker. Opførelsen af Fortællehuset er støttet af Sorø kommune og Lokale- og Anlægsfonden.
Fortællehuset udspringer af en idé: »teater som værktøj«, udviklet af skuespilleren Bengt Lundin i samarbejde med maleren Per Bille. Omkring ilden har
mange mennesker udvekslet sange, historier og drømme samt tanker om forskellige sider af den menneskelige tilværelse. Og med Fortællehuset som
udgangspunkt er fortællinger, optog, spil og drama m.m. blevet udført i fælles
forsøg på at skabe meningsfulde aktiviteter og kvalificerede samværsformer.
Fortællehuset er tænkt som »selve husets idé«: mennesker beskytter sig mod
kulde, blæst og regn og samles omkring ilden, der giver lys og varme. Herfra
udgår alt liv, produktion og samvær.

Muldkatedralen

Muldkatedralen er tegnet af fortælleren Randi Kjær og bygget af
Randi og hendes venner. Det er
et handicapvenligt og miljørigtigt
toilet bygget i cob-teknik, dvs. i en blanding af ler, grus og halm. Et 9 meter
højt cirkelformet tårn står på et fundament af kampesten. Taget er en kæmpemæssig spåndækket kineserhat. I spidsen af hatten er der et dueslag. Under
taget er placeret 24 lodretstillede aflange vinduer. Det hele står i en lund af
balsampopler.
Der er adgang til Muldkatedralen via en 25 meter lang trærampe. Gulvet er
en mosaik af farvestrålende keramikstifter og knækkede fliser. Håndvasken og
vandbeholderen ovenover er fremstillet af keramik i samme stil. Selve toilettet
er et vandfrit separationstoilet, hvor urin og afføring opsamles til 2 års kompostering i tønder i kælderen under gulvet. Vandet fra håndvasken ledes gennem et
sandfilter og ud i et rodzoneanlæg.
Muldkatedralen har en formidabel akustik, velegnet til sang og latter.
Muldkatedralen skal skabe opmærksomhed omkring vores omsætning af
føde og dertil hørende gødning samt understrege den betydning, naturens
kredsløb har for vores overlevelse.
Muldkatedralen har bl.a. fået støtte fra handicapfonde, EU og lokale virksomheder.

Saunaen

Saunaen er snegleformet og bygget ind i en jordhøj. Væggene er buede
og beklædt med gamle planker fra Københavnske nedrivningsejendomme.
Først er der en forstue med pejs samt lidt møbler, skindbeklædte brikse og
stole – en hyggestue, der også kan bruges til overnatning.
Selve saunaen er også af træ med en finsk saunaovn og med bænke til 8-10
personer. Endelig er der et bruserum. Gulvet er en mosaik af marmorbrud.
Udenfor er der et meterdybt regnvandsbassin til behagelig neddyppelse.
Jordhøjen er beplantet med krydderurter og stenhøjsplanter.
Vandet fra saunaen ledes gennem sandfiltret og ud i rodzoneanlægget.

