Forårsweekenden
- WORKSHOPBESKRIVELSER (R)AV!
Titlen siger vist det hele, men skulle du mod al forventning alligevel være lidt i tvivl om,
hvad denne workshop går ud på, så læs med her:
I en verden med stigende kRAV til krop og sjæl, trænger vi til et rum, hvor man kan få
luftet det gode og det svære. Det rum vil vi gerne skabe sammen med jer. Konceptet er
enkelt. Vi skal finde det, vi holder allermest af ved os selv, og det, vi synes er sværest,
og bruge det til at skabe noget nyt (kald det bare kunst). Måden at gøre det på, er ret fri.
Om det er dine knoldede knæ, der pludselig agerer malerpensler eller dit sårbare hjerte,
der skriver svulstige kærlighedsdigte, er op til dig. Vi vil bare have det ud af hovedet og
ud i verden. Alt det, der fylder, på godt og ondt, skal ud i verden og fylde endnu mere,
for at det måske kan komme til at fylde lidt mindre, eller i hvert fald fylde sammen med
andre. Blev du også lidt forvirret der? Denne workshop er kort sagt en kunstnerisk
kærlighedserklæring til det der gør AV og det, der er smukt som RAV. De nærmere
detaljer om, hvordan denne kærlighedserklæring bliver til virkelighed, får du på dagen.
Hvad skal du have med: Dig selv og værktøjer du kan lide at arbejde med. Det kan være
et kamera, en computer med seje redigeringsprogrammer, din krop, en hæklenål eller
noget helt femte. Oooog selvfølgelig en lyst til at lave #art der giver mening <3 Vi glæder
os i hvert fald!
RAVkrammere
// Dagmar & Juliane F17

* * *

Ekspedition og andet RAVelse
Af jord er vi kommet og til jord skal vi blive, men heldigvis gemmer jorden under os på
mere end bare sort og muld, nemlig skatte som vores forfædre har efterladt til os. Derfor
inviterer vi jer med ud på de testrupianske sletter for, på Hammondsk maner, at rave på
fortiden (Læs: skattejagt). Hvis vi er heldige, gemmer skatten på guld og diamanter, men
det kan også være det bare er gamle insekter og andet RAVELSE...
Sammen skal vi undersøge, hvad der kendetegner Testrup, og måske det ender med at
vi selv laver en skat af nordens guld og efterlader noget til fremtidige generationer.
// Sofie & Helene F15

RAV I DEN
Under vores eget ophold på kære testrup, var der meget rav i den. Der var bl.a. de
klassiske upside-down eller toiletpapirsindrullede opholdsstuer, men også de mere
opfindsomme såsom manglende døre i Vesterhus, den kidnappede stjerneanis og
diverse genstande (bl.a. penisformet oplukker) støbt i blå gelé. Vi lever stadig i frygten
for, at vore ofre stadig planlægger et listigt hævnangreb, og vi vil gerne genskabe
højskoleravagen, som vi siden vores ophold har mindedes med glæde, savn og nostalgi.
Rav er en ædel kunst, der kræver list, omhu, præcision, og en ravfrues/herres ypperste
opgave er at ramme den perfekte balance mellem sjov og personlige grænser. Vores
motto: Ingen skal græde, medmindre det er af grin.
På dagen har vi tænkt os at starte med at snakke om gamle ravminder fra Testrup. Disse
anekdoter bruger vi både til inspiration, men også til at præcisere, hvor grænsen mellem
grin og gråd er og derefter planlægger og udfører vi de forskellige pranks. Vi er sikre på,
at denne workshop bliver tåkrummende, hårrejsende, skæg, og en man husker!
// Mette & Anna F16

* * *

Smartphones, opmærksomhedsøkonomi og John Dewey
Ifølge den amerikanske psykolog og filosof John Dewey er verden kendetegnet ved at
være et farligt og foranderligt sted uden endegyldige sandheder. I forsøget på at
stabilisere den flygtige natur, har mennesket igennem historien udviklet redskaber og
sociale praksisser til håndtering af naturens vilde og utilregnelige væsen. I dag har vi så
smartphones og de sociale medier. Er det fedt? Både-og, ville Dewey nok sige.
Vi skal diskutere, gøre os store tanker om små skærme, redde verden, observere vores
medtessere, tegne dannelsesfremmende arkitektur og drikke en masse kaﬀe.
Workshoppen er for alle, der har en lille filosof i lommen, en smartphone i hånden og ild i
sjælen. Verden er på vej ud på et sidespor, og der er behov for hjerner og hænder, der
kan føre os tilbage på stabil kurs. Ellers går der for alvor RAV i den.
// Frederik F13

RAV VAR ARV
SORT tale - eller pæn poesi? Skriften på væggen - Grænselandet mellem ord og
billede?!?!?!
Mener du det du siger - og siger du det du mener?
Her kan du rulle dig ud, tale med store bogstaver og skrive med usynlig / ulæselig /
uhørlig og usammenhængende skrift.
Billedkunstneriske eksperimenter med udgangspunkt i streg, i ord og bogstaver. vi
tegner, maler, folder, printer, broderer, skriver med usynlig blæk og skærer budskaber ud
i lange baner!
// Hanne
* * *

R:A:V - Rektangulær Artistisk Visualisering
R:A:V: er et kunstnerkollektiv hvis manifest begrænser os til at skabe kunst kun med
post-it notes. Vi forvandler nøje udvalgte flader rundt omkring på skolen til pixelerede
kunstværker ved at placere hundredevis af post-it’s i forskellige farver helt tæt, så de
tilsammen danner storslåede motiver. Det er kun fantasien der sætter grænsen for hvilke
motiver vi skaber. Mulighederne er uendelige og inkluderer ikoniske retro spilfigurer,
personportrætter, quotes, memes og replikationer af kendte post-it-værker. Hvis du
også ser verden i firkanter, så kom med i kunstnerkollektivet R:A:V: der laver rav i den,
når vi plastre skolen til i firkanter på 76mm X 76mm.
// Andreas F10
* * *

Ravkikkerten
Lyra and her daemon moved through the darkening Hall, taking care to keep to one side, out of
sight of the kitchen.
Vi frister med en eftermiddag i syndefaldets tegn!
Vi skal læse uddrag fra His Dark Materials-trilogien af Philip Pullman, uden tvivl det bedste
fantasy der nogensinde er skrevet, og diskutere udvalgte dele af bøgernes tema, fx meningen
med ravkikkerten som instrument, syndefaldet som genfortalt myte og seksualitetens betydning
for uskyldstabet. Vi forbereder snacks og god stemning, og garanterer at vi får en hyggelig
eftermiddag i læsehyggen og filosofiens tegn!
Man behøver ikke at have læst bøgerne på forhånd for at få et dejligt nærende udbytte af
workshoppen.

// Rasmus & Koefoed F18

RAVistoli
Kom og dekorér en stol med pastaskruer sammen med en masse andre ildsjæle og få
taget dit nye unikke profilbillede i RAVistolien, når vi er færdige!
I en individualiseret verden med instagram og facebook, synes vi det kunne være lidt
lækkert med et fælles projekt, hvor vi kommer hinanden ved og arbejder sammen. Her
tænker vi RAVistolien som noget, der virkelig kan samle folk - hvem elsker ikke pasta?!
Vi dekorerer en stol med ravioli og pastaskruer i forskellige former og farver! Der bliver
mulighed for at sætte dit eget personlige præg på RAViolien - med glimmer, maling, fjer
og hvad man ellers synes. Vi kommer til at hygge os med god musik ved et langbord
(eller flere små), mens vi dekorerer. Når man er færdig med en ravioli/pastaskrue, sætter
man den fast på stolen med superlim. Workshoppen er todelt, så efter RAVistolien er
dekoreret, slutter vi af med en fotosession i RAVistolien.
Nøgleord: fællesskab, kreativitet, pasta, proces, fordybelse, dansk hygge, fotosesh
// Signe F14 & Mathilde E13
* * *

RINGRIDNING
Hvad er det eneste Testrup altid har manglet?
Ringridning.
Vi byder jer velkommen til: Testrupmesterskaberne i glidebaneringridningsræs!
Hestene laver vi selv af pap og glimmer, og så er det op til dig, om du helst vil kRAVle
eller tRAVe din vej til vinderpodiet, hvor du vil blive overøst med bRAVoråb!
FRAVælg dit mest ekstRAVagante tøj, men medbring en rullekRAVesweater,
til hvis det bliver lidt køligt i pauserne.
Der er stilles ingen kRAV til højde og drøjde, så længe du måske er lidt adventuRAVs og
er med på, at vi skal have det rivRAVruskende skægt!
PS Adgang forbudt for højgRAVide da der ikke er erstatningskRAV
// Mie & Nanna F16
* * *

Rav i mørkekammeret
Det er muligt at det er forår udenfor (og det skynder vi os ud og ser på gennem en
kamerasøger) men vi bruger tiden indenfor i mørkekammeret med at fremkalde film i
pulverkaﬀe, c-vitamin, soda, rødvin, øl, og nyt rav - harpiks! Måske skal vi også
eksperimentere med rav-ioli (far-joke?) Lave fotogrammer med ravlygte og andre
ravruskende farlige eksperimenter. Medbring analogt kamera eller godt humør.
// Katinka F16 & Lars

Hvad ‘rav’er det mig, hvad du synger? (Sangdramatik)
Hvordan kan det være, at nærmest alle forældre synger for deres små børn, men kun de
færreste tør synge alene foran andre mennesker? Hvad er det, der er på spil? Og hvorfor
virker det nogle gange som om, der ikke længere er noget på spil, når sangen går hen
og bliver rutine? Vi skal arbejde dramatisk med sang for at søge de der øjeblikke, hvor
teksten får tyngde, stemmen er troværdig og publikum bliver rørt. Medbring gerne en
dansk sang, som du kan udenad, og iklæd dig noget tøj, du kan danse, svede og rulle
rundt på gulvet i. Så forsøger vi at finde ud af, hvad din sang ‘rav’er os!
// Morten Grimstrup
* * *

Kom lad os rave os!
Kender du den situation, hvor du af en best buddy eller BFF bliver spurgt: ”hvad synes
du, at jeg skal gøre?”. Og du tænker: Punkt 1: hvad raver det mig? Punkt 2: hvis jeg
siger min ærlige mening, laver jeg helt sikkert rav i den. Eller kender du den omvendte
situation, hvor du spørger andre, om ikke de kan hjælpe dig, og de giver dig et råd, som
om det raver dem en høstblomst?
Når vi bliver spurgt om hjælp, kan vi rave os på mange måder. Men hvordan stiller vi
spørgsmål, så vi er til hjælp uden at lave rav i den? Det kan virke svært at få tid til at rave
sig, når hverdagen ligner en slutspurt. Og måske kan det særligt virke svært at finde tid
af til at tænke over, hvordan vi egentlig raver os bedst. Hvordan taler vi sammen på
måder, som skaber nye tanker, nye perspektiver og muligheder for at sætte hverdagens
problemer i et andet lys?
Kom lad os rave os er en workshop, hvor vi i fællesskab undersøger, hvilke elementer
der er med til at skabe gode samtaler. Vi skal undersøge, hvilke spørgsmål der skaber
fælles undren og nysgerrighed, og vi skal øve os i at stille spørgsmål, som går andre
veje, end vi er vant til. Gennem små samtaleøvelser, fælles refleksioner tilsat enkelte
teoretiske pointer, håber jeg, at vi i fællesskab kan blive klogere på, hvad der skal til for
at rave os endnu mere, end vi gør i forvejen.
// Henrik F14

tRAVesti - slip din indre diva løs!
På 'tRAVesti - slip din indre diva løs!' får du nu muligheden for at finde din helt egen
dragpersona frem! Er du en trash queen, en bearded queen eller vil du bare gerne ligne
Elvis? Kun fantasien sætter grænser!
På denne workshop skal vi embrace kønnets mangfoldighed og skabe en masse Drag
Queens og Drag Kings (eller Drag Nonbinære - her er plads til alle!) i et virvar af glimmer,
læbestift og Lady Gaga! Vi skal synge med på de største Whitney Houston hits og lave
RAV i den, når vi afholder de oﬃcielle Testrup Mesterskaber i lipsync!
Så kridt danseskoene og medbring salsahofterne - det her bliver årets event!
Måske vi endda får indblik i virkelighedens drag verden, i form af et afsnit fra den nyeste
sæson af Rupauls Drag Race? Hvem ved? Én ting er i hvert fald sikkert - dette bliver en
workshop du ikke vil gå glip af!
// Nanna F16 & Martin F17
* * *

RAW-RAV-WELLNESS
I denne workshop skal vi back to nature og opleve hvordan jordens naturlige elementer
kan give os ægte zen! Mudder, kul, havvand og ikke mindst RAV!
Rav har altid været tillagt stærke magiske og helbredende egenskaber; hudsygdomme,
gigt og astma er blandt de lidelser som rav skulle lindre, forebygge og helbrede. Derfor
skal vi iklæde vores kroppe med smukke rav-smykker, massere vores ansigter med
masker lavet af harpiks, samt heale sjælen med ekstra special-øl ala rav. Derudover vil vi
i workshoppen dykke ned i nogle af jordens andre elementer; vi smører vores kroppe ind
i mudder, spiser tang, går i sauna, børster tænder i ægte kul, laver yoga og mediterer til
lyden af havet. Så hvis du vil være kamp ren, lækker og ikke mindst helbredt for hvad
end du måtte lide af - så kom med os ind i naturen og lad os rense vores sjæle sammen!
// Karoline & Ursula E11
* * *

#MeToo
Vi bliver jo nødt til at tale om det. Nu da Elevforeningen har åbnet for muligheden.
MeToo - er det en alvorlig ændring af relationerne mellem kønnene, er det glemt om et
par år? Hvad skete der, hvorfor dukkede det op lige nu? Hvad går det ud på? Er det et
ubetinget gode for kulturen eller er der nogle betydelige sten i skoen?
Vi bearbejder, diskuterer og evaluerer hvad der tegner til at blive noget historisk.
// Frank

tRAVel away with RAVioli
Er din hverdag blevet trist og grå? Er du kørt sur i tørre speltboller, udtrådte dr. Martens
og hænger din Kaj Bojesen abe lidt med snuden? Er dit liv ikke succes, succes, succes,
som du havde forventet? Er det du i virkeligheden mangler en smule glamour og
bRAVur, til at lysne op i dine danske designmøbler, og new nordic livsstil?
Så kommer her workshoppen som kan skabe RAV i dit liv igen. Med hjælp fra de varme
sydlandske vinde og den løsslupne italienske livsstil kan du tRAVel away med RAVioli.
Og ja, du læste rigtig: RAVioli. Vi mødes omkring en pastamaskine, og det er kun
fantasien, der sætter grænser. Her kan du slippe din indre Don Giovanni løs i et
sansemæssigt vidunderunivers af italiensk livsnydelse. Vi vil lave RAVioli, linguine,
parprdelle, tagliarini, caramelle, tortellini og meget mere, mens vi lytter til RAVel og the
RAVeonettes.
For at deltage i workshoppen behøver man ingen forudsætninger, vi medbringer både
pastamaskiner, mel og æg, og indfører alle i pastakunsten. Vi vil forsøge at skabe en
hyggelig ramme omkring deltagerne, og workshoppen går først og fremmest ud på at
møde hinanden over madlavningen, og udfordre mulighederne for den klassiske
pastaret. Vi tænker at tørre pastaen efter vi har lavet den, så alle deltagere kan få en
pose med hjemmelavet pasta med hjem.
Un caro saluto,
// Anna & Miriam E13
* * *

