Vork-Up - Kompendium
Se showet her:
http://www.youtube.com/watch?v=HNRa3bxbQ9c

Latteryoga
Historien
Der var engang en Indisk læge ved navn Madan Kataria, som var blevet træt af sit job, da det meget af tiden
blot gik ud på at sige at hans patienter fejlede den og den sygdom og derefter give dem medicin ud fra
dette.
Da han havde hørt om at latteren skulle være utrolig sund for helbredet på næsten alle tænkelige måder,
besluttede han at gøre noget ved dette, for at kunne forbygge sygdomme i stedet for kun at kurere.
Derfor tog Madan Kataria en morgen ned i en park og lavede en latterklub med sine venner som gik ud på
at de fortalte jokes til hinanden
Det skal siges at indere har en tradition for at mødes hver morgen for at lave morgengymnastik, og derfor
var der mange der kom forbi Madan Katarias latterklub. Flere og flere blev tiltrukket af latteren og
latterklubben blev større og større.
Men efter 2 uger var folkene i latterklubben ved at være så trygge ved hinanden at det nu var de perverse,
hårde og diskriminerende jokes der kom frem. Da gik to kvinder som havde været med fra starten hen til
Madan Kataria og sagde: ”Hvis det er sådan man skal blive sund så har vi ikke lyst til at være med mere”.
Det fik Madan Kataria til at gå hjem i tænkeboksen. Han snakkede frustreret med sin kone om problemet,
og pludselig ved næste daggry kom de frem til en løsning: Det handlede om at få fat i den barnlige latter:
Latteren uden brug af humor. Da Madan Kataria havde hørt at kroppen ikke kan kende forskel på simuleret
eller ikke simuleret latter, fandt han på at man kunne lave forskellige latter øvelser kombineret med nogle
yogaøvelser for at fremprovokere latteren.
Og dermed blev den første latterklub skabt.

Gode ting ved latter











Simuleret latter virker lige så godt som ægte latter
Latter øger lungekapaciteten og iltindholdet i blodet
Du forbrænder kalorier når du griner
10 minutters latter har samme effekt på hjerte og lunger og frigiver den samme mængde
endorfiner som 30 minutters jogging
10 minutters latter får blodtrykket til at falde med 10-20 mm, derfor har latter en positiv
indvirkning på hjerte-kar- og luftvejssygdomme
Latter masserer dine indre organer, og der kommer øget blodtilførsel til muskler og organer – din
fordøjelse stimuleres
Latter øger antallet af hvide blodlegemer, der er med til at bekæmpe sygdomme. De hvide
blodlegemer indeholder T-celler, som er naturlige bakteriedræbere og vigtige i kampen mod kræft.
Latter forkorter rekonvalescens perioden – du bliver hurtigere til at komme dig efter en sygdom
Latter frigiver endorfiner – kroppens egen morfin, som afstresser både krop og sind
Latteren har en positiv indvirkning på 70 % af de sygdomme vi har i den vestlige verdenØvelser

Latteryoga øvelser
Goddaglatter
Alle hilser på hinanden med håndtryk og latter i stedet for at sige sit navn
Rutsjebanen på Bakken
Alle står i kreds med armfletning. Små vip i knæene (i lang tid) "medens vi kører mod djævlebakken", når vi
endelig når foden af bakken læner alle sig tilbage, lukker øjnene og udstøder en forventnings uhhh-lyd, når
vi når toppen råber instruktøren "nu er vi på toppen!", og alle læner sig fremover og skriger ("medens vi
suser ned ad bakken"). Turen fortsætter med vip i knæene til den mindre bakke, og endelig til
dobbeltbakken med to fald kort efter hinanden.
1 meter latter
Mål en meter ud med den ene arm. Træk med den anden arm mens du siger Aeee, aeee, aeee – fra
fingerspidserne til albuen til skulderen, og spred så armene helt ud med et kæmpe latterbrøl.

Teatersport
Når man står på en scene og laver improvisations teater, kalder man det teatersport.
Noget af det vigtigeste i teatersport er at man følger med historien. Det er derfor vigtigt at man altid siger
ja til hvor historien nu er på vej hen. Så hvis din medspiller for eksempel spørger dig om du lige er blevet
gift, skal du svare ja, så i sammen kan finde ud af hvor han er på vej hen med historien
Råd
1. Sig ja til andres forslag
2. Accepter alle bud
3. Samarbejd – hjælp hinanden
4. Brug din første idé
5. Stol på din fantasi
6. Giv og tag imod tilbud
7. Drop planlægningen
8. Skab en historie – her og nu

Undgå
1. At sige nej til andres forslag
2. At scener bliver for lange. Stop dem i tide
3. At gå ind i en scene med noget nyt, når den er ved at være slut
4. At være bevidst sjov. Ingen vittigheder
5. At spille døve og blinde, de kan ikke tage imod tilbud
6. Spil og agér i stedet for at stå og snakke.

Decipliner
Oversætter
Deltagere:
3 personer
Sværhedsgrad:
Let
En TV-vært har en udenlandsk gæst og en tolk i studiet. Udlændingen taler kun sit eget sport (volapyk), som
tolken oversætter til dansk. TV-værten interviewer gæsten gennem tolken.
Publikum bestemmer fra hvilket land udlændingen kommer og i hvilken anledning.
Tre ord til hver
Deltagere:
2 personer
Sværhedsgrad:
Mellem
Hver spiller må kun sige 3 ord, så er det dens andens tur. Man skal hjælpe hinanden så der bliver en historie
ud af det.
Variation: Antal ord kan ændres, men flere ord gør det sværere at ramme den rigtige antal ord.
Lysbilleder
Deltagere:
3-6 personer
Sværhedsgrad:
Let
En lysbillede entusiast har taget hele sin lysbillede samling med for at lave et lysbilledforedrag efter
publikums valg. Publikum vælger altså hvilket emne lysbilledforedraget skal have.
Når et emne er valgt lukker publikum deres øjne og tæller ned fra 10. Medspillerne kommer lydløst ind på
scenen og former lysbilledet. Når publikum er nået til 0 åbner de deres øjne og lysbilledet er formet
færdigt. Foredragsholderen skal nu fortælle hvad der sker på lysbilledet. Når billedet er forklaret lukker
publikum øjnene og tæller igen ned fra 10. Medspillerne skifter stilling igen og former så et nyt lysbillede.
Foredragsholderen forklarer billedet og sådan fortsætter spillet indtil foredragsholderen ikke har flere
billeder.

Maraton
Deltagere:
3-6 personer
Sværhedsgrad:
Let
To spillere starter på scenen, de andre sidder på bænken. Til at starte med får spillerne en handling af
publikum, som spillerne så går i gang med. Spillerne så videre udvikle scenen så de får ændret deres
kropsstillinger en del. Når en af spillerne fra bænken får en anden idé til hvad man kan lave i den stilling
spillerne på scenen har, råber spilleren ”frys”. Spillerne på scenen fryser og spilleren der råbte frys går på
scenen og klapper på en af medspillerne. De to spillerne bytter så plads, så personen der lige var på scenen
flytter til bænken og spilleren der lige kommer fra bænken tager den samme stilling som den foregående
havde. Når spillerne er på plads, sætter den nye spiller gang i en ny scene ud fra de samme stillinger. En ny
fra bænken siger frys på et tidspunkt, og sådan kører spillet videre.
Dukker
Deltagere:
4 personer
Sværhedsgrad:
Let
To spillere er ”dukker”. De kan ikke selv bevæge sig. De to andre er ”dukkeførere”, det er dem der skal
bevæge dukkerne. Dukkeførerne er ”usynlige”, de spiller altså ikke med i scenen. Dukkerne skal føre en
samtale, dukkeførerne skal så bevæge dukkerne så det passer til samtalen. Så hvis den ene dukke siger hej
til den anden skal dukkeføren f.eks. få dukkens arm til at vinke. Dukkeføren kan også påvirke samtalen ved
at starte en bevægelse.
Husk: Dukkerne kan overhovedet ikke bevæge sig, så hvis den ene flytter sig skal den andens krop eller
hoved drejes så dukkerne snakker mod hinanden.
Hint: Det kan være svært at bevæge benene på dukkerne, så det kan aftales at hvis de bliver klappet på
baglåret skal de tage et skidt med det ben der bliver klappet.
Fler-hovedet ekspert
Deltagere:
2 personer
Sværhedsgrad:
Mellem
To personer hænger sammen og snakker med samme stemme. Spillerne skal så mens de snakker sige det
samme, uden at have aftalt noget på forhånd. Det er ikke meningen, at én skal føre og den anden bare
følger efter, de skal følges ad i samtalen.
Eksperten har sin egen brevkasse og svarer på spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Publikum stiller
spørgsmålene til brevkassen og eksperten svarer dem på stedet.
Variation: I stedet for at snakke med en stemme kan den fler-hovede eksperts hoveder skiftes til at sige et
ord. Så de snakker, men siger kun et ord skiftevis.
Foredrag med hænder
Deltagere:
2 personer
Sværhedsgrad:
Let
To spillere står meget tæt sammen. Den ene tager sine arme ind gennem armhulerne på personen foran.
Den forreste tager hænderne på ryggen af den bagerste person. Det er den bagerste person der laver
fagter til hvad den forreste siger. Publikum bestemmer hvad eksperten skal være ekspert i.

Setlisten
Dette er den setliste vi brugte til vores eget show. Denne liste kan være meget god at gå ud fra når man
skal lave et show. Det der står med ”normal” skrift er noter til teknikeren.

Parodier
Video 1 – FFGUM video

Pause: Pressemøde
Lyd 1 – Jeg er så glad i dag

Sketchkompot
Akavet tavshed
Pause: Alle mand på dæk + musik + BORD IND

Roskilde
Pause: land i sigte + musik + BORD UD

Publikumsdeltagelse
Pause: Mælkesnitte + musik

Historien
Lyd2 - Fest

Pause: Gode-kasser + musik

Maddukker
Lyd3 – Luth

Pause: Mand over bord + musik + BORD OG 3 STOLE IND

Politi
Pause: Rulle-pølse + Musik+ BORD OG 3 STOLE UD

Spejdersketch
Lyd4 – Spejdersketch

Pause: Luftballon+ Musik

Backstreet Boys
Lyd5 – Backstreet Boys

Historien
Der var engang en kursusleder, ved navn Simon Stagis. Simon var en glad mand, hvis motto var: ________.
Han havde sin kæreste, sit kursus og sine deltagere. Det eneste der manglede var bare en datter.
En skønne dag kom en deltager ind og sagde: _________. Da skete det, at Lene sagde:________ mens hun
fødte en datter, der var så smuk, at Simon blev glad og sagde:________ og derfor besluttede de at holde en
kæmpe fest.
Han inviterede hele Vork, de tre vise instruktører samt Smeden som takkede Simon for invitationen ved at
sige:________. Men der var kun plads til de vise instruktører og deltagerne i Bålhytten, så derfor fik
Smeden som den eneste ikke lov til at komme med. Smeden var sur og udbrød derfor:_________. Den
tredje vise instruktør var ked af det på Smeden vegne og sagde derfor:________ for at trøste Smeden.
Den første vise instruktør sagde glad til Simon:______ og Simon udbrød: ______. Den anden instruktør
sagde:________ og gav datteren en mini Firgie i dåbsgave. Til sidst sagde den tredje instruktør:_______. Da
festen var i fuld gang brød Smeden ind i Bålhytten, og sagde:________ og forbandende datteren, til at tage
på SKS i stedet for Vork.
15 år senere
Datteren var nu blevet gammel nok til at komme af sted på seniorkursus og derfor råbte hun:________
fordi hun var tvunget til at tage på SKS på grund af Smedens forbandelse. I løbet af kurset i efteråret 2012
blev hun ved med at råbe:_______ under hele kurset på Sletten fordi hun meget hellere ville være på Vork.
Men efter byløbet i Århus, kom hun med forkerte bus og endte på Vork, som fik hende til at
udbryde:______. Hun endte med at tage på Vork rigtig mange gange og hver gang sagde hun:________ for
at vise hvor glad hun var for Vork.

Materiale Liste



FDF skjorte
Kulisser

Roller










Simon Stagis
Lene
Datter
Fortæller
Første instruktør
Anden instruktør
Tredje instruktør
Smeden
Deltager

Sangen om Simon Stagis
Jeg er den sexed’ kursuschef, jeg har så ondt i mit hoved.
For alle damer, for alle damer, de kan ikke holde fingrene fra mig.
Jeg har så travlt hver en’ste dag, for det er mig der arrangere.
Og komponere og kommanderer, alle ting her på vork.

