SÅ ER DET ENDNU EN GANG BLEVET TID TIL AT INDSENDE FORSLAG TIL WORKSHOPS PÅ ÅRETS
AUGUSTKURSUS.
Ansøgningen skal sendes til tilmelding@testrupelev.dk inden d. 12. maj 2018.
Hvad er en workshop?
En workshop er et forløb med et spændende (litterært, musikalsk, filosofisk, kunstnerisk,
sportsligt, gakket, skørt, you name it) indhold, der ligger om eftermiddagen under Augustkursus.
Der er næsten ingen grænser for fortolkningen og udformningen af en workshop, så længe der er
en eller anden forbindelse til en overordnet idé. Musik, tømrerarbejde, teater, madlavning, sang,
kunst, arkitektur, sport, leg, spil, politik, samfund, førstehjælp, filosofi, natur, en blanding af det
hele, og find selv på flere. Kun fantasien sætter grænser! Det kan munde ud i dansktop performet
som rapmusik, håbløse humanister der finder glæde i gør-det-selv byggeprojekter, genopførelse af
TV2 Charlie i tre akter, udforskning af de gastronomiske glæder ved fermentering, byggeriet af en
social konstruktion, osv. Fredag eftermiddag er der gjort plads i programmet til de workshops, som
vil fremvise, hvad de har lavet under Augustkurset.
Workshoplærer på Auguku™
Som workshoplærer får man muligheden for at føre sin drømmeworkshop ud i livet, og så får man
selve kurset gratis samt et symbolsk honorar som belønning! Man kan være 1 eller 2
workshoplærere pr. workshop (hvis man bare er nødt til at være 3, betaler man selv for den sidste
workshoplærer). Vi forventer også, at man tager en bartjans i løbet af ugen og ellers er
behjælpelig med diverse praktiske opgaver, der måtte opstå. Derudover skal man blot være
kursist, evt. følge et linjefag og bare have det for fedt sammen med alle de andre deltagere!
Ansøgningens indhold
Ansøgningen skal mindst indeholde følgende:
- motiveret ansøgning (se under “Motivation”)
- Ca. 100 ords workshopbeskrivelse, der kommer op på testrupelev.dk, hvor workshoppen
offentliggøres og ”sælges” for kursisterne.
- navn, e-mail og telefonnummer på alle workshoplærere.
- kontaktperson (angiv hvem af jer, vi skal kontakte).
Supplér helst med følgende:
- udkast til et ugeprogram
- minimum og maksimum antal deltagere.
- særlige ønsker om hvilke lokaler/faciliteter I får brug for.
- et bud på et budget, hvis der er udgifter til jeres workshop (skolen kan refundere op til 1.000 kr.
for relevante udgifter)
- skitser det endelige produkt, eller beskriv den afsluttende forestilling/fremvisning.

Motivation
Ansøgningen skal være omtrent ½ - 2 sider. Forsøg at gøre det klart for os, hvad der er målet med
workshoppen, og hvorfor du mener, din workshop vil være et hit på årets Augustkursus™. Vi ved
godt, det kan være skidesvært at få en genial idé til at lyde lige så genial i en skriftlig ansøgning!
Hold det konkret, kort og præcist: Hvad skal man lave på workshoppen? Hvorfor er det
fedt/spændende/lærerigt/sjovt/ tankevækkende/udfordrende? Hvad er den røde tråd? Hvorfor er
I de helt rette til at lave denne workshop? Hvordan løser I eventuelle praktiske udfordringer? (Det
er ærgerligt, hvis noget simpelthen lyder for godt til at være sandt, eller urealistisk i vores ører.)
Der er ikke nogen færdig opskrift på Auguku™-workshopper! Vi er meget åbne over for
workshopemner – men vi lægger vægt på originalitet og/eller fagligt indhold, når vi udvælger
workshopperne.
Har du nogle spørgsmål, så tøv endeligt ikke med at skrive til tilmelding@testrupelev.dk.
Bestyrelsens behandling af workshopforslag
Formelt er det skolen, der afholder kurset, men Augustkursus er elevernes kursus, forstået på den
måde, at skolen i videst muligt omfang lader forløb og indhold være op til Elevforeningen
personificeret ved Besty. Bestys opgave er i den forbindelse at bestemme, hvilke workshops, der
skal oprettes, og hvilke der ikke skal, fordi der typisk er flere forslag til workshopper, end der er
plads til på kurset. Når vi bestemmer om en workshop skal oprettes eller ej, lægger vi vægt på
mange forskellige faktorer. Bedømmelsen tager udgangspunkt i, hvad der står i ansøgningerne. Er
der noget for enhver smag? Har det et vist indhold? Kan man forvente, at der kommer nok
deltagere?
Oprettelse og afslag bliver meddelt telefonisk til kontaktpersonen.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Kærlig hilsen Besty

