AUGUKU 2019
Workshopbeskrivelser

Totalinstallationer på Testrups toiletter (TTT)
På Testrup Højskole skal et toiletbesøg ikke bare være et toiletbesøg, men en udsøgt
oplevelse. Igennem ugen vil vi producere fotografier, tegninger, tekster, billeder,
toiletbøger og lyd til dette vigtige formål: At udsmykke Testrups toiletter! Vi klæber ord
på spejle, klistrer fotoprints på døre og installerer en højtaler ved toiletbørsten. Vil du
også være med til at forvandle disse små oversete toiletrum til sansemættede Pipilotti
Rist-oplevelser? Så hold dig ikke tilbage! Tilmeld dig workshoppen ‘Totalinstallationer
på Testrups toiletter’.
// Marie E13, Emma F14 & Katinka F16

Minigolf - vær med til at bygge testrups vildeste minigolfpark!
Vi skal i løbet af fem intense eftermiddage bygge testrups vildeste minigolfpark! En
række baner som de øvrige augukudeltagere kan få glæde af allerede fra torsdag
aften! Minigolf er udover at være en totalt undervurderet sport, et genialt
byggeprojekt der skaber sammenhold, udfordrer kreativiteten og lader dig bruge dine
hænder. Ude i sommersolen skal vi forme den oplevelse, det skal være at spille alle
hullerne fra ende til anden. Kun fantasien sætter grænser og vi håber at kunne vise
både det klassiske bildæksloop samt hidtil usete forhindringer. Banerne kan have
eksotiske temaer eller bygges som en hyldest til den klassiske på barndommens
campingsplads. Det sportslige element er alfa og omega, hvorfor diversitet mellem
banerne samt balanceret sværhedsgrad er i højsædet!
// Andreas F10 & Henrik F14

AMV’s - Auguku Music Videoawards 2019
Skal du være en del af det nye stjerneteam, der har hvad der skal til for at slippe
igennem nåleøjet? AMV’s er kendt for dets skarpe blik på musikvideoens alsidighed;
fra kreative ideer, æstetisk udtryk, historiefortælling, dansefærdigheder og visualeﬀects.
Et nyt spin på Beyonces ‘singleladies’, et medley over 80’erne eller en genial ide til
noget hidtil uset? Pop, Techno, HeavyMetal, Klassisk eller Dansktop? ALT er muligt!
Vil du være fortællingens hovedperson, twerke i baggrunden som Cardi B, rocke ud
som bandmedlem i Nickelback, lipsynce 4 your life, eller måske skabe kulisser og
artsy bodypaint, lægge makeup, styre gruppekoreografien, instruere eller føre
kameraet?
Join vores crew, skyd efter stjernerne og send jeres video ud i universet til årets store
AMV’s.
// Isa E11, Karoline E11 og Malene Helleide

Whats ‘Dad’ Sound - En hyldest til farrock
Tiden er fløjet afsted, børnene er flyttet hjemmefra og den tredje alder står for døren,
men er far fed og færdig? Nej, far er først lige gået i gang! I en uge forårsager vi 808trommer og autotune, og vender tilbage til den hellige treenighed: bas, guitar og
trommer - krydret med sang, orgel, mundharpe og luftspade.
Alt for længe har den fede rock stået i skyggen, så nu råber vi: “it’s my life”, så det
igen kan blive en “beautiful day” og vi sammen kan “do the walk of life”!
Vi samler en gruppe, der om dagen dyrker ’dad bod’ og sokker i sandaler, og i
øvelokalet hylder den lede fede rock. Sig FARvel til dit farkompleks og vær med til at
levere den ultimative farrock-oplevelse til ungdommen, når vi i et medley giver svaret
på spørgsmålet: “What’s ‘Dad’ Sound?”.
* Vi opfordrer alle der har lyst til deltage i workshoppen til at søge den, uanset køn,
musikalsk orientering eller forældremæssig konstellation.
// Mathias og Frederik F12

AUDIOGUKU
Ville Third Ear kunne lave en podcast i ét take? Kunne Serial vare 2 minutter? Kan
Knud Romer optage Romerriget uden at sige et ord? Spørgsmål som disse vil vi stille
os selv og besvare i AuGuKu’s helt eget podcast-kollektiv. Vi skal udfordres og
begrænses af 5 benspænd, der vil få selv den mest ferme lydsnedker til at se sort. Vi
laver lydcollager/podcasts i fælleskab og sparrer, lærer, har optur og nedtur med
hinanden. Vi skal bruge netop din kreativitet og opfindsomhed i vores fælleskab, der
trækker på historiefortælling, kreativitet, lydkundskab og meget mere. Workshoppen
afsluttes med et endnu ubestemt event, hvor de 5 benspænd præsenteres for vores
medkursister.
// Harald & Kirstine F16

ØKONOMI OG SVED
Vi synger: Her er rart i starten af august. Vi synger også: Kapitalen får os ikke uden at
slås. Uden et blåt mærke, uden en ordentlig omgang af det med småt: af nervernes
ender. Bitch Better Have My $$$. Vågn til kamp med gedigne tømmerqueers, vi er
bagude på point… Eller - Vi skal sanse og forstå økonomiens kroppe og kroppens
økonomi. Vi skal nørde kapitalismens mekanismer i vores eget liv. Vi skal danse,
svede og øve os i at være fælles om tingene. Vi skal være så meget mere sammen
end en investering. TW: Dette er ikke en workshop afskåret fra det levede liv.
// Helene & Alexander F15

Kan Testrup Lege Idag
Vi banker på din dør og spørger din mor, om du må komme med ud at lege!
På denne workshop skal vi hoppe, løbe, trække, danse, skubbe, grine, tegne og en
masse andet. Auguku er en stor legeplads, men vi tager den skridtet videre og
snakker også om, hvorfor leg er så godt for os.
Vi skal lege, som var vi aldrig blevet voksne, og vi skal selv lave "den ultimative, gode
leg" Kom med og oplev leg både på en helt ny måde og på den gode gammeldags
måde, hvor vi bliver ude, til forældrene kalder på os igen.
// Johannes F17 & Amalie Holmberg

Hvis Walt Disney var DJ
Var du en af dem som fyldte dine skolehæfter med 100 stikmænd og bladrede hurtigt
igennem det, så det så ud som om de bevægede sig? Eller har du lige downloadet
After Eﬀects i håb om at lave lolleren .gifs til internettet men uden held? Og er du
samtidig vild med at være kreativ og høre vinyler, jamen så har vi WORKSHOPPEN for
dig! Med teknikerne Zoetrope og Phenakistoscope, skal vi ved hjælp af pladespillere
og kameraer gøre vores ideer og tanker levende og i sidste ende lave en musikvideo
eller animationsfilm eller noget helt tredje.
// Ida Fonslet F14 & Matias Skødt

Ambient
Vil du også gerne bilde hele verdenen ind at du er monsterfed til at spille musik,
selvom du ikke har en tone i livet? Så skal du spille ambientmusik med os!
Ambientmusik kender du fra bl.a. film og kunstinstallationer, hvor man skaber lange,
trancedannende lydlandskaber.
Ambientmusikken blev sin tid udviklet som baggrundsmusik, men i dag er ambient
blevet en selvstændig genre, der kan stå for sig selv. Vi skal ud og optage lyd, klippe i
lyd, skabe lyd og sætte det hele sammen i hypnotiske og simple kompositioner og
improvisationer.
Vi skal på en auditiv rejse fra det bløde og drømmende til det skurrende og ende i
masochistisk støjkatarsis. Alt i alt en lydmæssig udrensning af sjælen.
// Mathias & Mads E13

NelloVici
På denne workshop skal vi genføde Nellovici. Hun er en sagnomspunden mytisk
karakter indenfor modeverdenen. Det siges, at hun er af italiensk afstamning selvom
hun ikke spiser pizza. Hun er en kulturfisse i 5. generation, som sammen med jer på
denne workshop skabe rammerne for det perfekte modeshow. Hun vil have karisma
og attitude. Hun vil ha salat til aftensmad og vil lære dig at catwalke, så folk trækker
sneglespor efter dig. Giver det mening? Nej. Vi bruger fem dage på at lave et
modeshowbrag, der kan høres i Milano eller Paris. Workshoppen er for dig, der synes
det er sjovt at have en sjov hat på til nytår, men som bare gerne lige vil give den en
tand ekstra. ”Du skal ik blive bange, det er bare noget vi leger” sagde Nellovici.
// Søren og Agnete F16

TESTRUP UNITED
Er du træt af at sidde på Testrup i din højhalsede sweater og diskutere hvordan den
nye forfatterskolelitteratur transcenderer konventionerne for autofiktion og udfordrer
de metafysiske grænser gennem sin pre-apokalyptisk samfundskritik? Vil du egentlig
hellere snakke fodbold? Så er det nu du skal melde dig under fanerne på Testrup
United. Det er et hold for ALLE: Både dig der aldrig har rørt en bold og dig der har
spillet i kortere eller længere tid (vi vil faktisk helst have en blanding). Som nye i
sportens verden er vi selv faldet for det stærke sammenhold og spiller ud fra
filosofien, at dedikation er vigtigere end talent.
I løbet af workshoppen skal vi både træne grundlæggende teknik og spille kamp,
samt indføres i andre aspekter af fodboldens verden: lingotræning, filming, lå lå lå ́le
med på kampsange, tredje halvleg, et legendarisk gensyn med sejren i ́92 og
generelt sørge for, at stadionsstemningen spreder sig på Testrup! Og når du kommer
hjem fra denne Auguku-kamp, så vil du være klar på banen (eller i hvert fald på
sidelinjen), når Danmark tager sejren hjem til EM i 2020!
P.S. Fodboldstøvler, løbesko eller andet lukket fodtøj er en fordel.

// Rose & Susanne E13

Zinepelthen amazine
Kom og dyrk det uperfekte og sæt dit præg på den gamle punk tradition til en zinesyg
uge i zine-formatets tegn.
Workshoppen er for dig som vil forbedre dine tegne-skills og som synes det er sjovt at
arbejde med ord. Vi har pakket kuﬀerten med en bred vifte af tekster - fra Nik og Jays
“Hot” og digte af Tove Ditlevsen til religiøse mytologier, som bare venter på, at du
bruger dem i din zine!
Hvad end du har arbejdet med zine-formatet før eller er nybegynder kan du sagtens
være med. Vi Zines!
// Ida F16 & Sine Adamsen
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