AUGUKU 2017

WORKSHOPBESKRIVELSER
KULTshakers - lad dig ryste af din indre teenager
I en intens uge vil vi tage teenagedyrkelsen til nye højder. Gennem forskellige typer kropsligt
arbejde skal vi hidkalde vores indre teenager og indlejre den i en fælles bevægelse.
Vi skal, ved hjælp af bl.a. psykomotoriske øvelser og forskellige bevægelsesudtryk, udforske
den verden og de følelser der melder sig på banen, når vi graver dybt ind i puberteten. Vi
skal lære af os selv og hinanden og blive klogere på livets mest turbulente tid. Afslutningsvis
skal vi måske udarbejde en form for akavet ceremoni, hvor vi med vores kroppe udtrykker
essensen af teenagelivet.
KULTshakers er for dig, som fornemmer, at noget er sat i bevægelse. Som har lyst til og
mod på at fordybe dig og din krop i det pubertære univers i et helligt rum.
Isa Viola Bach E11 og Ditte von Staffeldt E11
NY NORDISK LEGENDARISK BLOCKBUSTERHIT
Det LEGENDARISKE filmselskab T E Z - P I C T U R E Z skal skabe en biografsucces for
ikke at gå fallit. Regnskabet bløder rødt, men i sidste uge modtog vi en mail mail fra
oliesheiken Peshtar Albaaki med lovning på 50 millioner til en ny nordisk satsning. Mr.
Albaaki har dog stillet en række kriterier for kapitalindsprøjtningen, da han mener at nordisk
film er for subtil og kunne lære af Hollywood. Sammen skal vi derfor skabe et ny nordisk
blockusterhit på kun en uge, hvor vi (kraftigt – endda meget kraftigt) lader os inspirere af
fantastiske scener som landgangscenen i Saving Private Ryan og Flyve-scenen i Titanic; vi
kaster os kun ud i scener, der kræver voldsomme scenearrangementer og kostumer i
massevis. Men vi skal ikke kun indspille en film - vi skal være et filmhold, med alt hvad det
indebærer af intriger og store egoer. Hos er der plads til alle, der elsker LEGENDARISKE
FILM. Vi er filmselskabet, der gør det umulige: Vi skaber en succes!
Jaris Gerup F14, Thomas Diepeveen & Bjarke Underbjerg F12
AUGUKARAOKE
Hvad er ligheden mellem Auguku og en karaokebar??? - Glæden ved (disko)lys og sang!
Om du synger rent eller falsk, betyder ik’ noget, for på Testrup bliver vi våde på den fede
måde, og ALLE må være med når AUGUKAROAKE 2017 løber af stablen. Vi skal fejre
Auguku, med både de gamle gamle, de nye gamle, de lidt nye og de helt nye auguku-hits. Vi
skal bygge den svedigste karaokebar i ægte karaoke-æstetik, og så skal vi skabe autentiske
karaoke-musikvideoer så hele Auguku kan synge med. Vi får mulighed for at reenacte gamle
minder, give dem vores helt eget nye touch, og selvfølgelig (gen)opleve dem i fælleskab,
både gamle som nye auguku-gængere. Sikken’ fest det bliver.
Asta F13, Ida F13 og Tilia F13

AUGUGUS
Vi skriver 2017, og mennesket kan ikke længere rumme mennesket. Det er enten en
pestilens, et snyltedyr, et tandhjul eller et sæt hænder. Det måles, vejes, ensrettes, stemples
og presses af samfundet og af os selv, med det resultat, at vi i flok er på vej ned i en dyb
afgrund af apati, åndeligt forfald og narsicistisk ængstelighed. Men fortvivl ej! På Augugus
tager vi dig i hånden, smører den ind i olie og masserer dens meridianer. Iført kåbe og
slippers fører vi dig væk fra den skærmbesatte masses toksiske indflydelse og tager dig med
ind i Verdens Navle. Med saunagus, ansigtsmasker, aromaterapi og skåret frugt skal vi lade
skuldrene falde, dyrke nærværet, os selv og hinanden. Vi vil ikke kaste håndklædet i ringen,
men i stedet kaste det om håret. Er du træt af åndenød og stopfodring, og drømmer du i
stedet om at blive smurt ind i mudder fra top til tå, mens du kun indtager, hvad der er godt
for dig, så er Augugus 2017 lige noget for dig. Vi er din vej til den åndelige og den fysiske
krammer, du går og savner i din hverdag. Namaste
Alexandra Wedderkopp F11 og Sally Jo Ringhof F11

Et jævnt og muntert, virksomt Auguku
Savner du at bruge dine hænder og din krop? Har du lyst til at lære om jord, dyr, planter,
snedkeri, permakultur og meget mere? I år på Auguku har du muligheden for at deltage i
etableringen af nyttehaven på Testrup. Haven etableres som baggrund for faget
Selvforsyning og bæredygtighed, der tager sin begyndelse i foråret 2018. På workshoppen
vil der både være mulighed for at være kreativ i designprocessen og realisere drømme om
hyggekroge og grønne bede. Vi skal lære, arbejde hårdt og snakke og grine med de andre
deltagere når tømmermændene plejes. Du vil i den grad mærke fællesskabet,
bæredygtigheden, jorden og din ømme krop, når vi igen i år slipper landlivet løs på
højskolen.
Mikkel Weisbjerg F14 og Peter Vingum F14
ARKADEMASKINE
Vi skal bygge en arkademaskine! De fyldte 80’ernes arkadehaller, og nu skal der stå en på
Testrup. Workshoppen er et fællesprojekt hvor vi i samarbejde skal skabe en
arkademaskine. Derfor skal nogle fordybe sig i gamedesign, andre i 8-bit lyd eller visuelle
dele. Derudover er der et stort arbejde i at designe og bygge kassen med skærm, højttalere,
lamper, knapper og joysticks. Så hvis du elsker klassikkere som Ms. Pac-Man og Donkey
Kong, og har mod på at springe ud i noget, der med garanti aldrig er lavet på Testrup
Højskole, så vil vi elske at have dig på workshoppen!
Andreas Sikjær F10 og Mads Eckert Hermansen F11

Champagneakademiet
Omgærdet af mystik har en hemmelig orden i århundreder fremstillet berusende drikke i
mørke kælderrum bag tykke stenmure. De har leveret uvurderlige dråber til det kongelige
danske hofs nytårstaffel, til statsministeriets inderste gemakker, og nu, efter alle disse år, er
turen kommet til Testrup Højskole og AUGUKU.
I en uge åbnes dørene nu eksklusivt for nye aspiranter, der stræber efter at lære kunsten at
fremstille Champagne, spiritus og ædle sodabrusende safter. Champagneakademiet skal
brygge, krydre, boble og smage til. Det er fordybelse, specialisering og omhu. Og et ganske
lille strejf af glamour.
Kira Skovbo E12 og Jens Riemer F09

HELD I SPIL
Har du også uheld i kærlighed? Så er det tid til at udnytte dit held i SPIL. Vi skal lege, spille,
tabe og (især) vinde over hinanden, lægge strategier eller bluffe os igennem, hovere groft
eller kræve revanche, men først og fremmest skabe holdånd og mærke hjertet banke. Vi
skal lave psykologiske rollespil (ikke noget med orker), tage os tid til at lære et virkelig godt
brætspil og udfordre hinanden i et råbende quizspil, og vi skal lære om klassisk spilteori og
psykologien bag spilletrangen. Vi skal også ud i skoven til et hæsblæsende holdspil og sidde
på græsset med et festligt selskabsspil, og igennem det hele skal vi forsøge at klarlægge,
hvad det er, der udgør et velfungerende spildesign for til sidst at prøve kræfter med at skabe
vores helt egen Testrup-spilsucces!(TM)
Mathilde Meile F15 & Rasmus Bendixen F12

#SomAtCykleEnSMS
Forestil dig, at du kunne fortælle om dit fede liv uden at være begrænset af Snapchats tre
linjer, at du ikke behøvede at tænke over, om du har internet til at gå på Facebook, eller hvis
dine venner hængte dine feriehilsner op på opslagstavlen. Det har du muligheden for nu - vi
skal skrive breve. Rigtige breve på rigtigt papir til tonerne af blød musik, og, naturligvis,
drikke rigelige mængder kaffe. Nu tænker du måske, hvad med de tårnhøje priser på
frimærker, der ikke ligefrem passer ind i SU-budgettet? Frygt ej! Vi har skaffet frimærkerne,
så du kan forkæle din store kærlighed eller dine bedsteforældre med et brev. Ganske gratis.
Grib muligheden for at dele dit Auguku analogt, og måske få en ny penneven.
Emma Elise E16 & Marianne E16

Punk Terapi. Få indre ro, ved ydre larm
- Et anger management kursus, ved phd. psyk. Mads “ACAB” Grene, og phd. mus. vid.
Theis “Fock-da-Polis” Kamuk
Velkommen til et behandlingstilbud med sikre resultater. Vi har i vores virke som professorer
i henholdsvist psykologi og musikvidenskab forsket i hvordan fremførsel af punkmusik er den
ideelle mediator til at afhjælpe selv de dybest begravede aggressioner. Dette
forskningsprojekt er mundet ud i et behandlingsforløb, som vi nu tilbyder de heldige
deltagere på Auguku 2017. Uanset om du er professionel dykker med angst for alger, eller
du er revisor der på kontoret bliver mobbet med din talblindhed, vil en tur gennem vores
punk-maskineri give den dén indre ro DU har brug for. Vel mødt.
Mads Grene E13 og Theis Kamuk E13

Heksens Håndbog
Hvad sker der, når man kommer et sølvfingerbøl menstruationsblod i bagværk? Og hvad
kan man egentlig bruge vievand fra Maarslet Kirke til? Dette er blot to af de spørgsmål, vi vil
besvare, når vi på dette års AUGUKU alle er hekse. Mænd som kvinder. Vi skal dræbe
myten om heksen som skurken, og forsøge at udvide vores forståelse om magien, der findes
overalt omkring os - og hvordan vi kan bruge den. Med den danske heks, Dannie Druehyld
som forbillede, skal vi forsøge at blive i ét med naturen, der omgiver os. Vi skal udvide vores
forståelse for flora og fauna og lære om den magi, der sikrer kys til mittwegs-motweg og den
magi, der lindrer, hvis kærlighedsmagien alligevel skulle fejle. Vi skal på ekskursion til
Testrups skove, i hekse-saunagus, med hjemmelavede æteriske olier, vi skal læse i teblade
og opleve foredrag om, hvad det vil sige at være heks anno 2017. Mest af alt skal vi have
det pisse-hamrende sjovt, lære noget undervejs og komme hinanden ved i en uge fyldt med
magi. Gå med os ud, hvor andre ikke tør gå og kom med os ind i heksenes verden!
Andrea Ohrt F15 og Andreas Gjerløv F15

Hello Cuteness
Hvad er Hello Cuteness? Tamagotchier, alt som er pink, dagbøger, kælenavne og bamser.
Nuttede ting udsender en særlig aura, de kræver en reaktion fra os som var de små
babydyr, de fremkalder pigeværelset for den indre nethinde. Hello Cuteness er en workshop
som vil udfolde, udforske og skabe det rum som det nuttede er. Hello Cuteness vil være et
sted hvor skrift, klippeklister, billeder, slik og performance vil blive sat i samtale med det
nuttede. Hello Cuteness vil ikke lade sig begrænse af idéen om kønnene, men vil derimod
tro på det nuttede som et sted i os alle. Hello Cuteness vil være et kollektivt pigeværelse, et
stædigt og irriterende barne-vi. Vi kommer til at arbejde det nuttede som stedet hvor det
sygelige, det rebelske og trygheden kan blive skabt, en duft af cupcakes der vil vælde
indover Auguku. Vi kommer til at skabe et værelse sammen, fyldt med nips og udtalelser. Vi
skal tale om pigenuttetheden som en mulig voldsomhed, og vi håber at I vil være med!
Eva Maria Lund Nielsen F13, Christian Dalgas F13 og Anne Mari Borchert E14

HEJ DRAMATIK
Er der noget smukkere end to mennesker, der taler sammen?
På workshoppen ”HEJ DRAMATIK ” vil vi udforske den dramatiske dialog, sådan som den
kunne se ud på film eller i teatret, i litteraturen eller fjerneren.
Vi vil kort berøre nogle teoretiske forudsætninger for at arbejde med dialog (f.eks.
karakterens vilje, replikkens intention(er), situationens omstændigheder), men det er legen
med tekst og den legende tekst, der er i centrum. Vi tror på, at der i legen findes en masse
spændende værktøjer, der kan overføres til skriveprocessen. Ikke mindst fordi legen,
ligesom dialogen, handler om taktikker og følelser – kort sagt: Alt det, vi gør ved hinanden.
Vi vil arbejde med forskellige arbejdsformer fra individuelle og kollektive skriveøvelser til
fysiske øvelser og tekstlæsning. Det eneste der ligger fast er, at det kommer til at skifte hele
tiden.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med, bare man har lyst til at dykke ned i
dialogen. Der er fri mulighed for at bruge dialogen i den tekstgenre og det medium, man lige
brænder for.
Så medbring din yndlingsscene og en kuglepind.
Vi glæder os til at se dig.
Rasmus Krone E12 og Mathias Raaby Ravn

