
 

  



 

 

PROGRAM FOR UGEN 
 

Inden de kommer får de tilsendt materiale:  

• En samling artikler fra SAK 

• En samling klip (satire, stand up m.m.) 

• En karikatur-dramaøvelse (gakkede gangarter) 

• Et surrealistisk spørgeskema som vi skal bruge, når vi inddeler dem i grupper à 6 

 

De tre klasser inddeles i grupper à ca. 6. Grupperne er et mix af de tre klasser, så den enkelte elev både møder 

kendte og ‘nye’ ansigter. Disse 13 grupper deles op i to overordnede hold: Hold 1 og 2. 

 

MANDAG 

Hold 1 mødes på SAK med Betina. Her finder man sin gruppe via en leg. Derefter får man udleveret spørgsmål, 

som er relevante, når de skal se udstillingen. Inden de holder frokost, skal hver gruppe aflevere en prioriteret 

liste over de værker, som de helst vil tage udgangspunkt i. Vi vil gøre vores bedste for, at hver gruppe får deres 

1. prioritet opfyldt, men vi vil sikre os, at ikke alle arbejder med samme værk.  

 

Hold 2 mødes på B&U, bydes velkommen, leger fysiske teaterlege, der slår temaet an, og mødes i gruppen, 

hvor de finder på en opstilling til et gruppebillede, der udtrykker “Hvem er vi”. 

 

Efter frokost bytter de to hold. 

 

TIRSDAG 

Hold 1 arbejder med tekst på SAK eller biblioteket med Betina hele dagen.  

Sanseøvelser, øvelser til fantasien, individuelle flow skriveøvelser. Eleverne arbejder solo og i fællesskab og 

ved dagens slutning, har alle grupper skrevet en fælles tekst. 

 

Hold 2 arbejder med koreografi og krop på B&U med Marie hele dagen 

Vi arbejder med komiske kropsudtryk og overdrivelse. Gennem fysiske øvelser og leg skaber grupperne en 

fælles koreografi. Der arbejdes solo og i fællesskab. 

 

ONSDAG 

Hold 1 mødes på B&U og laver koreografi 

 

Hold 2 mødes på SAK eller biblioteket og laver tekst. 

 

TORSDAG 

Hold 1 mødes på SAK og får tildelt det sted de skal performe på, sætter tekst og koreografi sammen og flytter 

deres værk ind på deres sted (ved et kunstværk eller lign.) 



 

 

Hold 2 mødes på B&U og sætter tekst og koreografi sammen, øver, timer og finpudser 

 

Efter frokost bytter de to hold. 

 

FREDAG 
Vi mødes allesammen på SAK 

 

Hold 1 viser deres performance for hold 2 

 

frokost 

 

Hold 2 viser deres performance for hold 1  

 

VI AFSLUTTER UGEN MED RECEPTION, BOBLER OG FEJRINGSTALE. 

 

 

 

 

 
 
  

Lis Vestergaard Mikkelsen - 
Børnekulturkonsulent 

Marie Hauberg fra B&U Teatret - 
dramalærer 

Betina Birkjær fra Luna Park - 
forfatter og performancekunstner 



 

 

MATERIALEFORSLAG TIL SATIRE, SAMFUND OG SURREALISME 
 

Brinkmanns Briks / Humor i krisetider 

- Hvor det blandt andet diskuteres, om man kan gøre grin med corona under corona-krisen. Gæster er 

Niels Hausgaard og Mette Møller, ph.d. i humor og retorik.  

 

MONTY PYTHON OG EKSEMPLER PÅ DEN SURREALISTISKE HUMOR: 

Monty Python and the dead parrot 

Monty Python and fighting eachother 

Monty Python and Ministry of Silly Walks 

- Hvad gør denne humor absurd/surrealistisk? Hvilke greb bruger komikerne? Er der stadig tale om 

satire? Der kan klart ses tråde tilbage til Monty Python i fx Casper og Mandrilaftalen. 

 

Casper og mandrilaftalen interviewer Gentleman Finn 

- En satirisk sketch om Hitler og nazisme. Interessant i forhold til om man kan lave grin med Hitler. Hvad 

virker her og hvad er det for et greb, komikerne bruger?  

 

EKSEMPLER FRA DANSK SATIRISK JOURNALISTIK: 

Signe Molde tager på politistation med knive og prøver at bestikke dem 

- Happening i forhold til våbenloven. I nogle lande bliver journalister smidt i fængsel for at sige 

sandheden. I DK kan en journalist slippe afsted med at overtræde våbenloven - et eksempel på 

hvordan satiren kan tages ud ‘i virkeligheden’. 

 
 

Signe Molde og året der gik 2016 

- Gæster: Lars Løkke og Anders Lund Madsen. De første 6-7 minutter viser, at der ikke er noget, der er 

‘helligt’ i DK - eller er der? Der gøres både grin med statsministeren og Prins Henrik.  

 

DR UNG i Nordkorea 

- DR UNG får lov til at komme ind i Nordkorea under påskud af at være en teatertrup. Her kan man tale 

om satire som indbefatter en risiko for de udøvende. Hvad kommer der ud af besøget, tror I? 

 

EKSEMPLER FRA KUNSTVERDENEN:  

Interview med Dali og myresluger 

- Surrealismens mest berømte repræsentant Salvador Dali lavede ikke blot surrealistiske værker, men 

fremstod også ‘surrealistisk’. 

 

Til at forstå surrealismen kan der kigges på værker af fx Dali og Magritte og Wilhelm Freddie.  

 

https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-special-9
https://www.youtube.com/watch?v=vZw35VUBdzo
https://www.youtube.com/watch?v=epLFeT4qYgc&list=PLhboEWcuNB1__DiH8Z5MLYigS-KVxWktS&index=3
https://www.youtube.com/results?search_query=monty+python%2527s+ministry+of+silly+walks+%2528full+sketch%2529+
https://www.youtube.com/watch?v=PDgqPLlsdhY
https://www.youtube.com/watch?v=GK0HUTMEQt8
https://www.youtube.com/watch?v=mf2FYDcnZJ4&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=-j8XtoHY8m0
https://www.youtube.com/watch?v=TA7esbxbuLI


 

 

Et surrealistisk hovedværk er filmen Den andalusiske hund af Luis Bunuel. Det er op til læreren at vurdere 

hvilket klip, der kunne passe til en 6. klasse. (Der er både en der får skåret øjet op og bare bryster :-) Jeg 

tænker klippet omkring de ca. 10 minutter inde i filmen. (Længde i alt: 22 min) 

den andalusiske hund 

 

Tre videoværker som alle berører samfund, satire og surrealisme - på meget forskellig vis: 

Pipilotti Rist Ever and Overal 

 

McCarthy The Painter 

 

Superflex Flooded McDonalds 

 

Interview med Superflex 

 

De to kunstnere og kunstnergruppen arbejder alle med, at kunst ikke behøver være noget ‘pænt’, som man 

kan hænge op på væggen. De vil fremkalde nogle følelser i os. Alle tre værker efterlader en med flere 

spørgsmål end svar - hvad tror du, kunstnerne vil os? 

 

EKSEMPLER PÅ TEKST: 

 Line Knutzon: Det er så det nye 

Alfred Jarry: Kong UBU 

Eugéne Ionesco: Den skaldede sangerinde 

 

Lasse Nyholm Jensen: Poetryslam - Sådan ser undergangen ud: 

https://www.youtube.com/watch?v=sSE4iQV0K-Y 

  

https://www.youtube.com/watch?v=054OIVlmjUM
https://www.youtube.com/watch?v=-gd06ukX-rU
https://www.youtube.com/watch?v=ozubKHdprMI
https://www.youtube.com/watch?v=SRziGRuLl0A
https://www.youtube.com/watch?v=gsJsb2BKBLE
https://www.youtube.com/watch?v=sSE4iQV0K-Y


 

 

GAKKEDE GANGARTER - OVERDRIVELSES-ØVELSE 
 

Inden øvelsen kan klassen tage en snak om det at gøre grin med sig selv og hinanden. Kan man gøre grin med 

hinanden på en måde, så det er sjovt for alle? Er der noget man ikke kan gøre grin med? Hvad? 

 

• Klassen står i en cirkel med god afstand til sidemakkere. Alle drejer en kvart omgang (alle skal have 

snuden i samme retning) og alle (hele cirklen) begynder at gå i urets retning.  

 

• En frivillig elev træder et skridt ind mod midten og går i modsat retning. Eleven i indercirklen går sin 

naturlige gang.  

 

• Nu skal alle de andre elever prøve, om de kan efterligne denne “naturlige gang”. Læreren kan guide ex: 

læg mærke til fødderne - afstanden mellem fødderne, peger fødderne i en retning - ind/ud. Hvordan 

bevæger hofterne sig? Hvordan er holdningen i ryggen, hvor er skuldrene placeret. Hvordan er hovedet 

placeret i forhold til resten af kroppen? 

 

• Begynd nu at overdrive karaktertrækkene til det mere gakkede. Skru så endnu mere op for 

overdrivelsen.  

 

• Nu skal eleven i midten kopiere de andres karikatur af sig selv. 

 

• Lad det ebbe ud når eleven i midten har fanget karikatur-udgaven af sin egen gang. Eleven i 

indercirklen går ud i den store cirkel, og næste elev træder ind. 

 

 

Lad alle der har lyst komme igennem efter tur. Hvis det kommer til at tage for lang tid at få hele klassen 

igennem, kan øvelsen evt. gentages i en anden time, hvor de som ikke har prøvet får lov at komme ind. 

 
  



 

 

 

Performance: 
 

“En tænke med røven quiz " 
af Ulla Hvejsel, 2018. 

 
Se mere på: 

www.talkingoutofmyass.com 
 

Foto: Niels Fabæk 

 

http://www.talkingoutofmyass.com/

