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Krop, rum, identitet & sted er 
omdrejningspunkt for årets kon-
ference og her vil du gennem en 
hel dag få mulighed for at bruge 
din krop i forskellige rum, få til-
budt forskellige identiteter som 
lyttende, drømmende, langsom, 
opmærksom, aktiv byplanlægger, 
sansende vandringsmand ...

Torsdag den 23. april 
kl. 9-18 

Metalskolen i Jørlunde
Slagslundevej 13
3550 Slangerup
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KRUM dine fingre om kaffekoppens hank. 
KRUM dine tæer, når du spændt venter på noget. 
KRUM dig, når du går ind ad den lille dør. 
KRUM dig, når du slår en kolbøtte. 
KRUM dig, når du løber panden mod en mur. 
KRUM dig, når du sprænger rammen. 
KRUM dig, før du retter dig ud og gaber langt.
KRUM …

Vi er altid i færd med noget i rummet. Kroppen er i 
rummet og har et mellemværende med rummet. Vi 
løfter foden for at komme over dørtrinnet, vi føler os 
store eller små i rum. Vi haster hurtigt igennem, eller 
får lyst til at slå os ned og langsomt, opmærksomt suge 
alle detaljer ind. Nogle rum giver os lyst til at møde 
andre, andre til at møde os selv. 

Krop, rum, identitet og sted er omdrejningspunkt for 
årets konference og her vil du gennem en hel dag få 
mulighed for at bruge din krop i forskellige rum, få til-
budt forskellige identiteter som lyttende, drømmende, 
langsom, opmærksom, aktiv byplanlægger, sansende 
vandringsmand ...

OPLÆGSHOLDERE
Stine Mikés Degerbøl, Institut for idræt & ernæring
Krop, kunst, kultur og læring  
– særligt i forhold til NyCirkus
Fortællinger om kroppen og når bevægelser, bevæger. 
“Hun vikler fødderne om rebet, og bevæger sig opad. Stop-
per i ca. 5 meters højde. Hun kniber sine brune øjne let 
sammen i koncentration, inden hun begynder at svinge. 
Hun hænger i begge hænder, og laver store sving med 
strakte ben, så hun i et særligt moment kan løsne grebet, 
for at gribe lidt under sin udgangsposition. Kinderne får 
farve. Hun laver en lås med fødderne, så hun kan strække 
fingre og underarme. Solen falder ind gennem ovenlysvin-
duerne, og noget lidt støjende musik spiller et sted i hal-
len.” (Udklip fra artiklen ‘Et fast greb i rebet – om Claras 
levede erfaringer som nycirkus artistelev’).

Bureau Detours &  
Sisters Academy * Sisters Archive
Begge holder oplæg sidst på dagen. I løbet af dagen kan 
du møde og afprøve nogle af arbejdsmetoderne i deres 
workshops. 

WORKSHOPS
(du kan deltage i to workshops i løbet af dagen)

1. Vandrende-P 
Pernille Helberg Stentoft,  
byvandrer, formidler og cand.mag. i æstetik og kultur
Vandrer mellem steder. Kredser om stedernes rum, 
arkitektur, historie, anekdoter og mennesker. 
“Jeg lader ofte sansning være indgangen til et sted. At stå 
i en betonkælder i en forstad for eksempel og lukke øjnene 
et øjeblik og lytte til stedet, og hvad fortæller lydene om 
stedet, og hvad fortæller duftene? Eller at stå på en gårds-
plads, hvor græs gror henover piksten, at mærke sten med 
græspels under fødderne, at opdage flere nuancer af grøn.”
www.vandrende-p.dk

2. Crazy Cake 
Bureau Detours er en kreativ organisation med stor 
interesse i at skabe sociale miljøer i det offentlige rum i 
krydsfeltet mellem aktivisme, arkitektur, kunst, kultur 
og byplanlægning. 
“Vi skal bygge en by med kager og glasur på musik og højt 
arbejdstempo. Der skal laves mødesteder, byrum, veje og 
stier. Og byen skal kunne holde til noget. Her skabes rum 
for møder mellem mennesker”.
www.detours.biz 

3. En oplevelse af langsomheden
Katharina Kamber, performer og Feldenkraisunderviser
Johanna Chemnitz, danser, koreograf og  
astangayoga underviser
Annika Nilsson, scenografi og installationer
I langsomheden finder vi nye handlemuligheder og nye 
måder at betragte os selv og dermed verden på.
“I forbindelse med vores arbejde som henholdsvis dan-
ser, performer og rumkunstner, vil vi gerne dele vores 
viden omkring langsomhed som procesredskab. I løbet af 
workshoppen deler vi vores fascinationer omkring camera 
obscura-rum, fokuseret opmærksomhed og bevægelse.”

4. Sisters Academy * Sisters Archive
Sister Hope, Gry Worre Hallberg
The Sister indsamler drømme for fremtiden til drømme-
arkivet. De fortællinger, der kommer frem skrives med 
fjerpen og rødt blæk – her oplever du poesi kropslig-
g jort i krydsfeltet mellem det hjemlige og det ikke-
hjemlige, nærhed og distance, sanselighed, hengiven-
hedens gave og intim dialog. 
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TILMELDING & BETaLING 
600,- kr. inkl. frokost og aftensmad 
på www.aprilfestival.dk 
– tilmelding er bindende.

Konferencen er udviklet i samarbejde mellem 
 Frederikssund Kommune, J.F. Willumsens Museum 
og Teatercentrum, i forbindelse med  
Aprilfestival – teater for små & store 2015.

Om Sisters Hope (DK)
Sisters Hope opererer i krydsfeltet mellem performan-
cekunst, uddannelsesudvikling, forskning og aktivisme. 
Gennem fordybende, intervenerende og interaktive 
performancemetoder åbnes og udfoldes de intime 
møder, der fungerer på sanselighedens og poesiens 
præmisser. Også uden for kunstsystemet. 
Lige nu arbejder vi med det nordiske large-scale 
 performance- og uddannelsesprojekt Sisters Academy.
www.sistershope.dk  /  www.sistersacademy.dk

TID & STED
Torsdag den 23. april kl. 9-18 
Metalskolen i Jørlunde
Slagslundevej 13
3550 Slangerup

Der vil være afhentning på Frederikssund station  
kl. 8.30 hvis ikke du har mulighed for at køre i egen 
 eller andres bil. Skal du hentes på Frederikssund station 
skriv til ps@teatercentrum.dk senest den 10. april. 

Festivalshow efter konference 
Festivalshowet åbner weekendens teaterprogram og 
viser glimt fra mange af de forestillinger, du kan møde. 
Som en del af konferencetilmeldingen sørger vi for, at 
du har billet til torsdagens festivalshow kl. 19-20.30. 
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PROGRaM 
 8.30  Kaffe, minglen, god morgen 
 9.00-9.10  Velkommen  9.10-10.10  Stine Degerbøl 
 10.10-10.30  Pause & gå til workshop 
 10.30-12.00 Workshop tid I 

Crazy Cake 
Langsomme processer 
Vandrende P 
Sisters A

 12.00-12.20  Fernisering & refleksion 
 12.20-13.20  Frokost 
 13.20-14.50  Workshop tid II 

Crazy Cake 
Langsomme processer 
Vandrende P 
Sisters A

 14.50-15.10  Fernisering & refleksion 
 15.10-15.30  Kaffe & frugt – pause 
 15.30-16.15 Sisters A  

Oplæg 30 min. / spørgsmål 15 min.  16.15 -17.00 Bureau Detours  
Oplæg 30 min. / spørgsmål 15 min. 17.00-17.15 Opsamling  17.30-18.00 Sandwich, øl & vand

Lørdag og søndag kan du fortsætte med at opleve rum, 
krop, identitet og sted. aprilfestivalen har inviteret 
australske Polyglot Theatre, der afvikler den deltager-
baserede forestilling We Built This City. Et papkasse-
show og en teaterinstallation. 
Forestillingen finder du, i festivalens program lørdag 
og søndag, på www.aprilfestival.dk og du kan bestille 
billetter fra mandag den 13. april 2015.


