
Program ÅBENT HUS onsdag d. 11 & torsdag d. 12 december 2019 v. 
AFUKs Daghøjskole,FGU Vesterbro og Foreningen Ørkenfortet. 
 

Tid Hvem ? Hvor ? Hvad ? 
16.10- 
17.00 
 

Artist 2 Artisthal Artist Grp 2 byder velkommen til Madhouse. Få en guidet tur 
gennem artisterne i gruppe 2´s ekvilibristiske, originale og 
halvskøre præsentationer af deres cirkusspecialer. 

Kl.16.30-
17.25 

Kulturpilot & PR KP ”Hvis jeg bare lige...."? KULTURPILOTERNE og PR   
har arbejdet sammen om at skabe en fælles fortælling, der 
kombinerer film og teater. Eleverne blev stillet følgende opgave: fem 
dage, frit emne, film og teater. Forestillingen er et resultat af deres 
selvstændige arbejde.. 

Kl.17.20-
18.00 

Artist 1 Artisthal Artist Grp 1 præsenterer WMCW (Worlds Most Confusing 
Workout). En dansevisning, hvor du får indblik i artisternes 
daglige træning  

Kl.17.40-
18.10 

Artist 3 AMoC Vi ved ikke helt, hvad Artist grp 3 kommer til at vise. Men 
rygterne siger, at der kommer til at være dødsforagtende 
stunts, lipsynching og en god del julestemning. 

Kl.18.20 
-19.00 

Perform  PERFORM: "SO-ME-SAPIENS" 
Kan det passe, at man ikke må ha' en dårlig dag? Er der 
plads til virkeligheden? Løsriv dig fra skærmen - og ta' ind og 
se performance-koncerten "SO-ME-SAPIENS".  Like og del 
hvis I ka´ li´hvad I får at se. 

Kl.19.10-
19.35 

Kulturpilot & PR 
 

 ”Hvis jeg bare lige...."? KULTURPILOTERNE og PR   
har arbejdet sammen om at skabe en fælles fortælling, der 
kombinerer film og teater. Eleverne blev stillet følgende opgave: fem 
dage, frit emne, film og teater. Forestillingen er et resultat af deres 
selvstændige arbejde.. 

Kl.19.20 
20.00 

Artist 1 Artisthal Artist Grp 1 præsenterer WMCW (Worlds Most Confusing 
Workout). En dansevisning, hvor du får indblik i artisternes 
daglige træning. 

Kl.20.20-
21.20 

Artist 2 Artisthallen Artist Grp 2 byder velkommen til Madhouse. Få en guidet tur 
gennem artisterne i gruppe 2´s ekvilibristiske, originale og 
halvskøre præsentationer af deres cirkusspecialer. 

Kl.21.30-
22.00 

Artist 3 
/Perform 

AMoC/ 
Hallen 

Vi ved ikke helt, hvad Artist grp 3 kommer til at vise. Men 
rygterne siger, at der kommer til at være dødsforagtende 
stunts, lipsynching og en god del julestemning. 
PERFORM: "SO-ME-SAPIENS" 
Kan det passe, at man ikke må ha' en dårlig dag? Er der 
plads til virkeligheden? Løsriv dig fra skærmen - og ta' ind og 
se performance-koncerten "SO-ME-SAPIENS". Like og del 
hvis I ka´ l hvad I får at se. 

Mellem kl. 16-21.30  er der : 
Restaurant v.MADVÆRKSTEDET  - 
Film v. SKATE og FILMASSISTENT  
Udstillinger v. GRAFISK & IDÈ DESIGN , samt VISUEL . 
Installationer v. R.U.M. og S.E.T. 
 
Vær Velkommen kærlig hilsen AFUK 

 


