FORESTILLINGSBESKRIVELSE
En fortælling om en tid, hvor fællesskabet fyldte for meget,
til en tid, hvor fællesskabet fylder for lidt
For 50 år siden, købte en flok unge mennesker en gammel bus. De ville ændre verden og
spørgsmålet er om det lykkedes?
I en tid, der udfordrede det etablerede samfund, startede Mogens Amdi Petersen den Rejsende
Højskole og samme år Det Nødvendige Seminarium, der senere skal blive til det
verdensomspændende imperium Tvind. Vi følger en gruppe stærke individer fra den spæde start i
70’erne og op til midt 90’erne, hvor Tvind kommer i alvorlig modvind.
Ny dansk dramatik – for fuld musik – af Andreas Garfield.

SYNOPSIS
70’erne var en tid med systemændringer, tankeeksperimenter, nye undervisnings- former – en
udfordring til det etablerede samfund og opfordring til radikale ændringer. Tvind var et socialt
projekt i en tid, hvor man sagde: “Os”, “Vi”, “Sammen”, i stedet for: “Mig”, “Mig” og “Mig”. Hvor
individet kun var det nødvendige tandhjul i fællesskabets maskine.
Med denne forestilling vil vi gerne anerkende alle de dedikerede mennesker, der kæmpede for at
skabe en bedre verden. Dem, som vitterligt troede på, at hvis de gjorde en aktiv indsats, så ville de
sammen kunne ændre verden. For hvad skete der egentlig med alle dem, der troede på fælleseje,
gruppepres og ingen hensyntagen til jeg’et? Gik de til grunde i sammenholdets mantra?
Det er ikke en dokumentarisk gennemgang af Tvinds historie med Amdi i hoved- rollen. Heller
ikke en musical i gængs forstand, men en fiktiv fortælling om en gruppe mennesker og deres
udvikling i Tvind, individuelt og sammen, krydret med et udvalg af tidens politiske (slag)sange. Vi
er med fra den spæde start i 70’erne og op til midt i 90’erne, hvor Tvind for alvor kommer i
modvind.
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