
Fristeds mosaik tour
Som nogen af jer måske har bemærket er fristedsmosaiktouren i fuld gang. 

Åben mosaik workshop med "det muntre køkken" og mosaiksoundsystem -kom og vær med
-bidrag gerne til  mosaikken med gammelt porcelæn, keramik, kopper, tallerkener, fliser,  forsyninger eller 
muntre indslag.

Befri os fra beton-arkitekterne!
Ideen har vist sig at virke over alt forventning & alle børn som gamle er deltager og nogen slutter sig til 
touren. Vi håber at vise alle at det kan lade sig gøre at ændre sine omgivelser, så vi kan få noget flottere end 
arkitekernes glas og beton. Det viser sig da også at folk der har prøvet i fem minutter laver langt smukkere 
ting end hvad selv de bedste arkiteker tegner langs kanalen & på byens pladser!

Program:
Det muntre køkken, -smadr porcelæn istedet for mennersker -og sæt det sammen igen!
Diverse dj's bla. "diskotek jo-tak & dj hippie back to back" - "Jemappellemads" - "Zaki" + dem der 
kobler sig på eller falder af.

9-15 juni -Smagsprøver:
For at give fristederne en smag på hvad der er i vente, og for at få engageret folk, har startet mosaikprojekter 
i alle fristederne. Vi har startet en udsmykning ved cykelhandleren ved månefiskeren på christiania, og vi har 
lavet en fantastisk mosaikbænk færdig i folkets park, og vi er begyndt at reparere den store frø-skulptur. 

14-15 juni -Ungdomshuset:
Kom og vær med når vi begynder på et eller andet i haven eller hvor det nu ku være ... 

16-17 juni -Vesterbro festival:
Vi udsmykker den elektroniske scene, og der vil være mulighed for at deltage i udsmykningen af borde.

19.-23. juni:
Christiania
Her vil  vi  afslutte vores mosaik port ved de to søjler ved cykelhandleren. Vi  vil  svejse jern & bygge en 
skulptur & vi regner at sprede mosaikken i  samarbejde med dig og christianitterne, så regeringen bliver 
blændet af skønheden og hopper i havnen

24.-25. juni
Folkets Park, Workshop igen, vi vil lave en ny skulptur & regner med at folket snart har fået ombygget hele 
parken, så kommunens arkitekter bliver væk

26.-27. juni -Ungeren:
Vi fortsætter mosaikken og laver et mønster der vil få faderhusets medlemmer til at konvertere til drukpunk!

BIDRAG TIL MOSAIKKEN PÅ CHRISTIANIA!
Alle er velkomne at sætte en enkelt  flise eller mere. Men hvis du gerne vil  være med en hel  dag eller 
længere må du meget gerne sige det, så du kan lære en masse tricks & lære dem videre.

Vi tager med glæde i mod alle bidrag som: ideer, porcelæn, materialer, mad, ryger, øl, kaffe, kys, 
kram, seng, og penge -for det er fis'me dyrt at sprede mosaikken på fristederne! 
Er der et sted vi kan få lov at sætte materialer & værktøj mens vi arbejder på christiania?

Måske der er et bestemt sted i  gerne vil  have udsmykket, jeg har hørt snak om muren på grøntsagen, 
sneglen ved indgangen, sunshine bakery, pladsen ved månen & hjemme hos folk.
I så fald er der tre ting i skal tænke på:

1. Nogen der vil holde styr på projektet, da vi har travlt med at hjælpe mange & bygge.
2. Materialer & penge, gratis skåret porcelæn i genbrugsbutikkerne, men resten er også dyrt. Er det et 

mere privat sted vil vi gerne have nogen penge for det.
3. Tid, er det et større projekt kan vi jo planlægge det nu, og gøre det efter selve tour'en

mosaiK-Kontakt: Louis på telefon 31208773


