
FC TESTRUP

Smid jeres Kierkegaard, Proust, malerpensler, akustiske guitar, urtethe og hjemmelavede
keramik! Fat jeres lårmuskler, lungekapacitet og lålålå, for endelig er det sket! Fodbolden er
kommet til Testrup. Vi var dem de andre ikke ville have med på holdet, men bare rolig. Vi er
her for at guide jer (og os selv) til at blive de smarteste angribere, de mest larmende
fodboldfans, og de mest kritiske (fodbold)tænkere i byen. Hvorfor er det lige præcis fodbold,
der er hele verdens yndlingssport, hvorfor er det lige præcis i forbindelse med fodbold at især
heteroseksuelle mænd sammen smider trøjen og slipper hæmningerne? Er fodbold politisk
eller ej, og har sporten et ansvar for den racistiske, sexistiske og homofobiske adfærd, der
spøger i dens kulisse? Dette skal vi undersøge, men vi skal også sparke til bold og lave vores
egne fodboldsange, som hele højskolen kommer til at sjålle med på.

- Kirsten Thorgaard og Björk Sigga Asp Böye

Heksekræs

Har du også hørt uglen tude i natten, og undret dig over, hvad det betød? Er du begyndt at
nippe til skovens planter, selvom du er bange for at blive forgi�et? Og har du mærket en
længsel i maven, når du ser endnu et opslag om heksecirkler på Instagram? Så behøver du ikke
lede længere: på workshoppen HEKSEKRÆS vil vi kræse om dine små, okkulte smagsløg.
Workshoppen vil forløbe i to spor: et praktisk og et teoretisk. Vi vil tale om heksen som
fænomen, ideal, samtaleemne, livsførelse, rituelt rum og filosofi. Vi vil læse queerteori og
feministisk-satanistiske tekster, vi vil tale om at (og måske rent faktisk?) brænde patriarkatet
og gøde jorden med det. Vi vil bevæge os ned i- og ud af kroppen. Vi vil brygge te, vi vil lave
tinkturer, vi vil lave lerpotter, vi vil skabe og udføre vores egne ritualer. Så grib din kost, så
gnækkes vi ved i august!

- Dagmar Solgaard Grønning og Nynne Koefoed Wagner



’Jeg går ud og ind i skoven og bliver væk og til en anden!’

I stedet for at være os selv, skal vi være skoven.

Vi skal selv skrive i og om skoven.

Vi skal læse om skoven.

Vi skal presse planter og blomster

og vi skal producere skovbøger med egne tekster og pressede vækster!

Vi skal genopdage, gendigte og genopfinde Skoven som sted for det spirende -

nådesløse!

ukendte!

sublime!

oprindelige!

farlige!

guddommelige!

vitale!

Vi skal eksistere i skovbunden og lytte til oplæg.

Vi skal gribe skoven an fra flere teoretiske synsvinkler (folklore, æstetik, litteratur, botanik og
kunsthistorie) og vi skal læse selv og vi skal tale og vi skal tænke.

Vi skal trække vejret.

Vi skal være kreative og sansende og have det godt og rart.

Vi skal ligge i græsset og vi skal lave bål.

Og måske skal vi endda bare give os selv lov til at være lidt indadvendte og Mumitroldsagtige,
derude inde i skoven.

Ingen forudsætninger, det handler om at være nærværende og nysgerrig og om at have lidt
kreativt skrive-gåpåmod!

Måske holder vi en fernisering, måske holder vi det for os selv. <3

- M. Liv Lundgaard



Testrup Chainsaw Massacre

Bøh!

Haha, undskyld, skræmte jeg dig? Det var faktisk meningen!

Alfred Hitchcock, Agatha Christie, Julie Hastrup, Jo Nesbø, Barnaby... Hvad har disse personer
til fælles?

Svar: De er pisse uhyggelige! Og nu kan I også blive det!

I denne workshop skal vi skrive, spille, lave lyd og - gisp! - klippe en smadder uhyggelig
gyserfim sammen.

Der kommer til at være håndholdte kameraer (Blair Witch style) OG vi har rettighederne til
den proprietære gyserfigur, QR-kode-mandenTM.

Så tjek ind på Ondskabets Hotel, fød Rosemary’s baby og dø om 7 dage til GYS!er workshop...
hvis du tør…

- Adam Munch Møller og Jeppe Vestergaard Nielsen

Testrup Lokalradio

*duk duk p�* “Er den her tændt? Du lytter til Testrup Lokalradio - kom på bølgelængde med
Auguku til lyden af sort kaffe og sommerhøjskole: transmitteret live til din radio, direkte fra
Testrupvej 110!”

Vi har bygget en FM-sender, sendetilladelsen er indhentet og om lidt går vi live! Vi har styr på
det hele - undtagen sendeplanen. Vil du være med til at lave en radiokanal? Måske vi skal lave
mad på radio, genopfinde vejrudsigten eller sende live konkurrencer fra grovopvasken? Måske
du er den næste Jørgen De Mylius? Kan du lave jingler, har du en sprød stemme, eller noget
helt tredje, så er det dig vi har brug for! Sammen etablerer vi redaktionen bag Testrup
Lokalradio, og sætter Auguku ‘22 på kortbølgekortet.

- Elias Paludan Jørgensen og Thomas Kaufmanas



Genklangen af træ

Vi ved godt du kan recitere Kant, spille Bach på klaver, kan alle roller i Macbeth og
skrive en novelle om en ødelagt barndom, men kan du selv reparere stolen som vipper
hjemme i stuen? Eller ringer du bare til en der kan gøre det for dig? Det er ihvertfald
det nemmeste. Vi vil gerne undersøge om det er det bedste. Måske ikke i forhold til
resultatet, men i forhold til dig selv, og hvordan du oplever verden. Vi tror der er noget
at vinde, ved at kaste sig ud i at gøre ting selv. Derfor skal vi lære at bruge værktøj og
bygge. Vi skal bygge noget som Testrup mangler lige nu, et sted hvor man kan bruge
kroppen. Derfor tager vi hammeren i hænderne og giver os i kast med at bygge det op
fra bunden. Samtidig vil vi undersøge hvad det gør ved os, at fordybe os i et projekt, at
skabe noget der kan bruges af nogen, og hvorfor den lette og hurtige løsning måske
ikke altid er den bedste. Så kom med hvis du har lyst til at mærke genklangen af træet
når du slår søm i brædder, og føle glæden der kommer ved selv at klare ærterne.

- Nikolas Balslev og Emil Thye

Science Show

I år skal der være videnskab på Testrup højskole på lige fod med højskolesang, toiletkunst,
filosofi og løsnings af verdens problemer. Vi har designet og tilrettelagt en række af
eksperimenter for enhver smag som vi sammen skal udføre. Det bliver eksplosion ild og flotte
sager, samtidig med at vi skal blive klogere på, hvordan videnskab definere og udvikler den
verden vi lever. 
Som ugen udvikler sig, skal kursisterne på vores fag udvikle deres egne videnskabs
eksperimenter, som skal til sidst skal indgå i Testrup Højskoles allerførste videnskabs show.
Det er en workshop for nysgerrige, legesyge og eksperimenterende sjæle, for dem som godt
kan lide at lavet et fedt show og ikke mindst for dem som bare gerne vil være klogere. 

- Hans Kappel Skau og Per Bøgh Ellekrogh



Mysteriemagerne

Rygtet har længe floreret, der er blevet hvisket i krogene, nogen kender én som kender én

som siger at de fandt den: Testrup har en hemmelig skat!

- Eller det har den i hvert fald e�er at vi har været i gang. Vi skal lave skattejagte, gåder og

mysterier og arbejde med kryptografi. I løbet af ugen udfordrer vi hinanden i at lave de

listigste gåder og prøver selv at løse dem inden vi slutter ugen af med at lave skattejagten

over dem alle. En skattejagt så kompleks og listig at man kun kan løse den hele hvis man

har et helt langt ophold til det. Dette er vores produkt og vores gave til de kommende elever,

skattejagten over alle skattejagte!

- Mads Eckert Hermansen, August Mandal og Christian Bech Astrup

Sex and The City - Kult og Kritik

“... I couldn't help but wonder, why shouldn't I join the Sex and the city workshop at

Auguku?” Første afsnit af Sex and the City udkom i 1998, og serien har e�erfølgende

opnået kultstatus. Serien kan på mange måder karakteriseres som revolutionerende for

sin tid, da den som et af de første popkulturelle fænomener italesatte kvinders lyst,

forhold til egen krop og normaliserede samtaler om sex. Dog er der samtidig mange

aspekter af serien, der er værd at kritisere – bl.a. dens enorme fokus på forbrug,

heteronormative verdenssyn, og at den er udtryk for en meget hvid feminisme. I denne

Sex & the City workshop vil vi inkorporere kult og kritik. Vi skal lave alt det bedste,

som Carrie og veninderne laver i serien – have gode samtaler, nyde cosmos i solen,

lære om- og udforske sexlegetøj og meget mere. Samtidig skal vi kaste et kritisk blik

på serien og gennem feministisk teori, bl.a. teorier af bell hooks, Chandra Mohanty og

Eve Kosofsky Sedgwick , indgå i kritiske dialoger om serien med nedslag i specifikke

afsnit. It’s gonna be fabulous !

- Agnes Olivia Schyberg og Liv Kousholt



Mørkekammer-magi

På workshoppen Mørkekammer-magi rejser vi tilbage til tiden før photoshop, smartphones og
snapchatfiltre. Vi tager tilbage til en tid hvor fotografer har manipuleret vores
virkelighedssans gennem analoge teknikker. Her skal vi på magisk og kunstnerisk vis svindle
og hustle os igennem det analoge fotografis verden.

Vi skal ind i et surrealistisk, kunstnerisk drømmeunivers og skabe analoge og abstrakte fabler
gennem eksperimenter i mørkekammeret.

Derudover vil vil invitere dig, kære kursist, ind i det analoge fotografis manipulerings historie.
Vi skal inspireres og udfordres af fortidens store svindlere og kunstneriske provokatører, og
opleve hvordan de har brugt billedretouchering, kamerastunts og fremkaldelsesteknikker til at
lave billeder, der har rykket ved vores virkelighedssans.

Medbring gerne eget analogkamera, hvis du har et. Kamera og fotografisk kunnen er dog slet
ikke et krav.

- Laura Lentz og Ida Højlund

GÅ VIRALT OG BLIV LYKKELIG

TikTok - Vi har alle drømt om det, alle set nogle som har gjort det - det at gå viralt på
internettet i dag svarer til at være Elvis i 60’erne og hvem har ikke lyst til at opleve det hvis
bare det så er for en enkelt dag?

På denne workshop skal vi finde opskri�en til både hvordan man laver video-content som går
viralt på TikTok men også hvad dette nye sociale medie gør for vores lykkelighed og velvære.
Vi skal optage TikToks hvor vi laver danse, �ollerier og memes for til sidst på ugen at have
opnået over 100.000 views samlet. Kom med og gå viralt!

- Eske Touborg og Arne Høeg



Testrup Fitness

Du står med vægtene i hænderne og er kommet til dit sidste sæt biceps-curls. Du kan mærke
dine muskler syre, og det føles tæt på umuligt at gennemføre. Pludselig blæser musikken ud
fra højtalerne. ”You only get one shot, do not miss your chance to blow” Musikken taler til dig.
Du og dine muskler bliver lø�et af en hellig musikalsk fitness-ånd, der spotter dig på stedet og
tager dig i mål.
På workshoppen Testrup Fitness skal vi skabe et fitnesscenter, hvor der er mange forskellige
hold på menuen, men fælles for dem er den live-spillede musik som drivkra�. Vi skal dyrke og
instruere flere grene af fitness-verdenen, om det er den hårdtpumpende styrketræning eller
den afspændende yoga. Det bliver svedigt - både i konkret og overført betydning.

- Johannes Brandstrup og Oliver Sandøe Klemmensen


