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Workshopkatalog
estrup
Slaget om T
det pumpe i dine
ebørn. Kan du mærke blo
leg
og
re
ige
pkr
tru
Tes
Kalder alle
dig, når du ved
pande og euforien ramme
årer, sveden løbe ned af din
on skal forsvare
kal Thorbjørn og spion Sim
ars
tm
fel
,
AG
n
taj
kap
af
siden
om Testrup?
fanen Gitte og vinde slaget
i ægte Bardastil løber
for ekstatisk når dit hold
Men pas på du ikke bliver
id sikre..
er som Clement er ikke alt
op over markerne, bomb
tasen, vi skal opsluges
finde tilbage til barne- eks
I slaget om Testrup skal vi
l mærke euforien
ud og kamuflere os. Vi ska
os
de
klæ
e,
mp
kæ
,
en
i leg
p og sjæl og bliver
ne, giver os hen med kro
opstå når vi slipper tøjler
ger udefra.
uimodtagelige fra påvirknin
Frederikke Drivsholm og

Rose Paaske F19

Bevægelsesmeditatio
n

Elsker du a
t be
prøve græn væge dig og arbejde
med din kro
ser af både
p? Er du in
fysisk og m
trygt, legen
teresseret
e
n
de og spæn
talt? Vil du
i at
dende rum
være med
Så synes je
til at skabe
hvor vi kan
g du skal ta
et
eksperimen
ge med til
bevægelse
tere samm
smeditatio
e
n
?
Bevægelse
n!
smeditatio
n er en fysi
udholdenh
sk ø
ed og give
dig mulighe velse som vil udfordre
workshopp
den for at sk
din
en vil vi sam
ubbe din e
men arbejd
som egner
gne grænse
e for skabe
sig til fysisk
r. Til
et rum og e
udfoldelse
perfekte til
t fællesska
og sårbarh
at vi kan gå
b
e
d, så omstæ
helt amok
ndighedern
og blive he
e er
lt
og holdent
Så hvis du
ekstatiske.
søger et fy
si
sk outlet, o
timer i tæt
g en muligh
kontakt me
ed for at tilb
d dig selv (o
bliver sved
ringe nogle
g muligvis
igt, intimt o
a
n
g vigtigst a
f alt, enorm dre) så kom med! De
t
t fedt!
Anders Ho
rn Uebel E
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Ukrainsk (folke)musik
dårlige til at huske
Måske er vi i længden
lige hændelser, alle
tyngden af de forfærde
t er
r os om i denne tid. De
nyhedsmedier fortælle
lse
de
en
rvation eller erk
tilsyneladende en obse
r
t med den tragedie, de
mange gør sig nu i tak
t
de
og
ret
sva
Jeg har ikke
udspiller sig i Ukraine.
r ikke.
har min workshop helle
de ind i en
Til gengæld skal vi træ
ase, Hvor vi skal forsøge
musikalsk-ukrainsk-ekst
og dets folk. Det skal vi
at få et indblik i landet
r:
kelige toner, der rumme
gøre igennem deres fol
de
bå
og
,
kal, fedt sprog
fed percussion, nasal vo
iske øjeblikke.
følsomme og bombast
den musikalske ekstase
Måske kan vi igennem
ve mere investerede, i
faktisk ende med at bli
gt, end den uendelige
hvert fald følelsesmæssi
at
os. Jeg ved i hvert fald
mediestrøm kan gøre
d
rledes i kroppen, en
musik sætter sig ande
information fra DR gør.
Jonathan Woetman Pa

ulsen E20

Ægstase
Man kan ikke sige ek
stase uden først at sig
e æg. Prøv selv - svær
æg. Sammen komm
t ikke? Derfor skal vi
er vi til at genopdag
lave aktiviteter med
e æggelege, fra deng
Nintendo Wii og soda
ang festlige kom-sam
vand med brus, men
m
en
er ikke gik op i
hvor ægget var den
ægsempel skal vi tra
primære underhold
nte æg, pikke æg, fin
nin
gs
de æg og løbe med
platform. For
æglektisk. Så kom ud
æg. Det bliver ægstr
af dit æggokammer,
aordinært, æglatan
tag en ven eller din
en dag med ægte sk
t og
ægskæreste under ar
ægge ægsercitser m
men og bered dig på
ed æg.
PS. Vi gør vores aller
bedste for, at de hø
nseæg der benyttes
ægceptionelt meget
til leg kommer fra et
op i dyrevelfærd.
sted der går
Ægstravagante hilse
ner fra:
Magnus og Sebastian
F18

i himlen
Et stykke ind
latterens
rges Batailles Den indre erfaring (om
Vi læser James Joyce' Epifanier, Geo
Når der går
afstikker til 80er-lyrikken, Pia Tafdrup,
ekstase) og Højsangen samt en lille
e os et
e, og så prøver vi, om vi selv kan skriv
hul på en engel og Strunges Popsang
stykke ind i himlen.
Christian Dorph

Linephoria
fra Euphoria?
r den fantastiske makeup
ove
isk
tat
eks
dig
æn
dst
Er du også blevet ful
e nok farver på mit
jlet og tænker: “Der er ikk
spe
i
v
sel
dig
de
sin
gen
no
Kigger du
v på? Look no further!
måder at udtrykke dig sel
ansigt”? Leder du efter nye
for
r og udfordre grænserne
en skal vi lege med eyeline
pp
sho
ork
-w
det
te
RIA
HO
pyn
r
EP
elle
LIN
På
et hus,
! Du kan lave dit øje om til
dre
be
jo
,
ere
vild
Jo
er.
r
hvad eyeline
e. Kun fantasien sætter
er fra et bussæde fra firsern
med et geometrisk mønst
grænser!
r aldrig har lagt makeup i
du er en eyeliner pro, elle
om
get
me
lige
t
dig
æn
ger på en masse
Det er fuldst
forskellige teknikker og kig
ver
prø
Vi
vt.
sjo
t
de
e
dit liv, vi skal bare hav
ekends-fest.
st ud til den store forårswe
rpe
ska
se
kan
du
så
,
on
inspirati
r, må du gerne
bruges til at lægge eyeline
kan
der
r
sle
pen
å
sm
gle
no
PS: hvis du har
tage dem med <3
derikke Eleonora Heick F19
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Angsten for teknolo
giens frembringelser
stiger. Vi er trætte af
mennesket og dets
umættelige trang til
at skabe og forme. Fo
prøver at søge tilba
lk
ge til naturen, de klæ
der sig i jordtoner og
gemmer sig rundt om
kring i buskene (cree
py).
Men helt ærligt, er
det smart af os at ov
erlade teknologien
onde? Nej!!!! Vi må
til de
insistere på mennesk
ets evne til at skabe
bæredygtigt og være
både
dygtigt. Vi må ikke gle
mme de ekstatiske
øjeblikke, der opstå
r, når man i samarbe
jde lader en idé blive
virkelighed, når brikk
til
erne falder på plads
, når puslespillet gå
Vi skal i fællesskab re
r
op
.
dde skaberakten og
maskinerne fra
åndløsheden, fra pr
ofitmaksimeringen
og nytteorienteringe
Vi skal bruge genbru
n.
gsmaterialer til at by
gge en ‘nytteløs’ Ru
Goldberg-maskine,
be
eller sagt på godt da
nsk, en Storm P-mas
en lang reaktionskæ
kine,
de af kugler der stø
der sammen,
dominobrikker der væ
lter, fjernstyrede bil
er der hopper genn
hulahopringe (med
em
helt vildt meget ild
i fx), INDTIL det hele
én kæmpe ekstase af
en
der i
pagne der popper, ba
lloner der flyver til
vejrs, cute babyer de
r spræller af glæde
osv.
Det bliver ikke ånds
svagt, det bliver åndf
uldt, hyggeligt og low
+ highkey ekstatisk.
key
Emil og Magnus E1
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Rock-healing

ud og råbe hell yeah!
dit liv så er det nu du skal slå håret
i
ik
e,
mus
rock
gler
man
å
ogs
du
Hvis
ære instrument og vi skal stagediv
Hvor er den gode rock blevet af?!
e kvaliteter. Kroppen er vores prim
lend
hea
og
lde
al
erfu
ge
pow
bru
e,
og
vild
en
ns
rockstar attitud
til rockmusikke
af legendariske koncerter, imitere
På workshoppen skal vi hengive os
lser
age
opt
se
skal
Vi
.
mre
knu
dbange til vores yndlingsroc
lave luftguitarsoloer, lytte og hea
le vores krop og sjæl.
atiske og agressive energi til at hea
den fede, rå, vilde, utæmmede, ekst
le kan spille
almindelig sten, ja, en rock. Hvis nog
helt
en
og
der,
ken
du
e
Tub
You
evt. det fedeste rockklip fra
Medbring dit yndlingsrocknummer,
nd, men det er ikke et must.
dt, så laver vi et ægte smadderba
over scenekanten.
instrumenter, er det bare superfe
af energisk musik, der løfter dig ud
hav
e
end
bølg
det
i
ud
dig
kast
Slip din indre rockstjerne fri og
å.
gerne noget lidt rockstaragtigt ogs
Tag tøj på du kan bevæge dig i og
Johanna Geiger

Euforisk Efterta
nke

Verden står i flammer og for
fald, det har den gjort længe.
Men med forfaldet
kommer også drømmen om
eufori, om eudaimonia og om
ekstatisk
tilstedeværelse. Dette er et
af menneskets grundvilkår
og
derfor er vi langt fra
de første der dykker ned i de
tanker der kommer efter euf
ori
en og efter enden
på det hele. Vi skal på vores
workshop diskutere, filosof
ere
og
ikke mindst
mærke solen. For disse tan
ker finder vi også i markblom
stens potentielle
midsommerkranse, hos hav
fruerne fra den blå lagune på
ønskeøen og ikke
mindst i glimmer og lim. Så
vi skal arbejde med elendighe
den
og eventyret og se
hvordan utopi og dystopi ulø
seligt hænger sammen. Euf
oriske eftertanker om
ekstatiske elverhøje og elendi
g eksistens.
Kys fra længestolen og elfe

nbenstårnet

Våbenekstase

små klasser, kommer
anden perfid lære fra de
r
elle
en
r
hvo
t,
de
i
er
Kend
nstrere dens
som man skal til at demo
lige
e,
øss
eb
ng
sla
s
en
er
og indkasser
ens venner - føj for
nde lygtepæl. Lige foran
kvaliteter på en intetane
inspektøren, højt
et ind og stå skoleret for
køb
i
en
ov
n
ma
l
ska
så
Og
satan”
t gør man aldrig mere!!!!
og helligt erklære ”At de
- ja -right …!
retskafne, flommefede og
l vi gøre op med alle de
På denne workshop ska
dre ord vi skal lave
leinspektører. – med an
sko
de
en
ter
irri
røv
t
rel
gene
bazooka.
sterør og måske også en
våben!!! Slangebøsser, pu
Michael

