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Seniorkursus Vork – Efteråret 2017 
  
Instruktører: 

·      Lars Riber Hansen 
·      Ida Marie Beck 
·      Rasmus Røn Jensen 

  
Resume af gruppen 
Gruppen “Dirch og de andre” har i løbet af kurset arbejdet med at opbygge et 
underholdnings program, ud fra forskellige scenarier og præmisser. Samt afprøve grænser 
inden for optræden og performance i mindre og større forsamlinger. 
 
Improteaterlege: 
I teatersport improviserer man små scener, ofte med udgangspunkt i en opsat øvelse og 
stikord fra publikum. Nedenfor ses øvelserne (+ et par ekstra) som vi har afprøvet i løbet af 
kurset. 
 
Billy billy bob/Enlig mor i højetaastrup - Rundkreds, en i midten. Peger på en og siger en 
formation. personen + de to sidemænd laver bevægelser. Enlig mor i højetaastrup, kat i 
vaskemaskine, james bond, hotdog, lille pige i rundkørsel, indianer (kano) 
 
Mim + sig som et væsen - Giv sedler med dumme dyr og væsener til deltagerne. Først skal 
de sige som væsenet og finde sin partner. Bagefter bytte væsen og gøre det samme ved at 
mime. 
 
Giv en gave - Giv en gave til sidemanden, sidemanden pakker gaven op og italesætter med 
ord og krop hvad gaven indeholder. Modtageren giver en ny gave til næste sidemand 
 
Musæumsbesøg/“Mal” et billede - To går ud. Resten af deltagerne får 10 sekunder til at 
“forme” et maleri, med deres kroppe. Herefter kommer guide + gæst (de to der gik ud) ind, 
og skal nu forsøge at “gætte” hvad maleriet forestiller ved at spille rollerne som guide og 
gæst. 
 
Spørgsmålsbattle - Deltagerne stiller op i to rækker overfor hinanden. De forreste to starter 
spørgsmålsbattlen. Her gælder det om at holde en samtale kørende, kun ved brug af 
spørgsmål. Den første der ikke stiller et spørgsmål eller tøver for længe “taber” og skal gå 
om bag i rækken. Den næste starter nu en ny samtale med et nyt spørgsmål osv. 
 
Volapyktolk - En snakker volapyk (asiatisk, russisk, fynsk whatever) med store 
armbevægelser, en anden oversætter 
 
Interview m. snak samtidig - Publikum giver et emner. En interviewer, to svarer ved at 
snakke samtidigt. 
 



Døvetolk med interviewer - En interviewer, en anden interviewes, den sidste oversætter “på 
tegnesprog” 
 
Fartkontrol -  Et par spillere er ude at køre i en bil. De bliver stoppet af Fartpatruljen 
(en motorcykelbetjent). Passageren bliver sendt udenfor døren, mens publikum 
bestemmer grunden til at de kørte for hurtigt. Føreren gentager publikums forklaring 
til betjenten. Passageren hentes herefter ind og afhøres af betjenten. Bag ryggen på 
betjenten forsøger føreren at mime ”sin” forklaring til passageren, og spillerne 
forsøger på denne måde at få deres forklaringer til at stemme overens. 
 
Frys/maraton - Små scener med to spillere. Når passive spillere/konferencier råber 
"frys", skiftes en/begge spillere ud, deres positioner overtages, og der spilles videre 
på et nyt sted. 
 
Se evt. flere øvelser her: http://www.improvisator.dk/page7.html 
 
Workshops: 
Teaterteknik: 
Brug jeres mimik og kropssprog for virkelig at fortælle publikum hvad jeres karakterer tænker 
eller føler i en given situation, det er et af de bedste redskaber i har på scenen til at 
videregive information.  
Arbejd med jeres karakterer, hvordan går de? Hvordan ville de spise et æble? Tænk alle de 
krops bevægelser de ville lave og ikke lave igennem for at troværdig gør jeres performance 
over for publikum. 
 
Sang  
Brug en kendt sang (med lette rim) og skriv den om så den passer til det emne i gerne vil 
skrive om. Brainstom eventuelt om sjove elementer, der kunne indgå i sangen inden og 
undervejs. 
Rime rime 
http://www.ebn.dk/rim/ 
 
 
Sketch: 
Tag en sketch og skriv den om så den passer til der hvor man er. Fx. hvad er klokken 
skrevet om til hvor er Esben. 
Man behøver ikke skrive sine egne sketches, men kan derimod sagtens tilpasse allerede 
kendte sketches om. 
 
Vejleløb: 
Foto/video-løb med Instagram som kommunikationsmiddel.  
 
DET RIGTIG SJOVE LØB 
 
På DET RIGTIG SJOVE LØB, skal i løse nedenstående opgaver. I behøves ikke gøre det i 
rækkefølge. Svarene skal i løbende uploade på Instagramz, så jeres instruktører (og alle 
andre slef) kan se hvor skægge i er. Husk at bruge hashtagget #megasjovtløbhaha og 



#vorke17 (!!!) så vi kan følge med. Derudover er der selvfølgelig mulighed for at opnå ægte 
lykke gennem likes. I får selvfølgelig kun point efter hvor sjovt i løser opgaven. Desuden 
udløser nogle af posterne et bonusspørgsmål (damdamdam) som dukker frem i 
kommentarfeltet under opgaven. Bonusspørgsmålene skal besvares med det samme (!!!). 
Det er selvfølgelig kun jeres kloge (og sjove) instruktører, der ved hvilke opgaver, der 
udløser et bonusspørgsmål - så hold øje med jeres Instagram!  
Hav det sjovt, og VÆR SJOVE. 
 
Møs fra Lars, Rasmus og IM 
 

1. tag et billede med en dame 
2. tag et billede med en cute doggo 
3. tag et billede med en statue 
4. tag et billede med mening 
5. tag et billede med Gud 
6. lav et meme 
7. lav en sketch 
8. sig noget sjovt 
9. tag et billede med en sjov hat 
10. film et tog, der kommer ind på stationen 
11. tag et billede af noget lækkert 
12. tag et billede med en kendt 
13. tag et billede med en hjort 
14. tag et billede på hovedet 
15. tag et billede af en grøntsag 
16. tag et billede hvor i sejler 
17. tag et billede af noget vådt 
18. lav sjove bollebevægelser i offentligheden 
19. omskriv en bog/film-titel med et bogstav 
20. få en vejlenser til at grine 
21. lav blokade (eller demonstration)  
22. lav damer 
23. spis græs 
24. tag et billede af nogle smukke unge mennesker 
25. tag et billede af en med en sjov hat på 
26. dans til musikken i Vero Moda (gerne Amalies flotte dans) 
27. byt om på ordene i den her sætning, så den bliver skæg Der skal andre boller på 

suppen, eller der falder brænde ned 
28. lav bagskærmen rasler, med en vejlenser  
29. skriv et vers om jeres instruktører (og syng det) 
30. banan 
31. tag et fedtbillede 
32. tag et art billede 
33. tag et billede i et hul 
34. dab 
35. tag et gruppebillede 
36. leg den store fede bukkebruse på broen ved gågaden 
37. tag et billede med en sexsygdom 



38. tag et billede af din næste 
39. efterlign en filmplakat 
40. har du majs? 
41. tag et billede af en dunk 

 
 
Gipsmasker: 
Klip små stykker gips. Opblød (et stykke af gangen) i vand og placer det som ønsket. 
Masken skal gerne bestå af 2-3 lag gips til sidst. Husk at smøre (helst en fed) ansigtscreme i 
ansigtet inden påførslen af gips, så masken lettere slipper huden. 
Mal evt. masken efterfølgende. 
 
 
Lip sync battle: 
Man behøver ikke kunne synge for at kunne optræde med sang. Ved lip sync battle handler 
det om at performe og lave et show. Man kan enten efterligne den originale musikvideo eller 
lave sit eget. 
 
Show for venskabsgruppe: 
Lav et klassisk lejrbål. Start med fælles brainstorm, og gå derefter i dybden med de gode 
ideer. Tænk på struktur og opbygning. Hvor mange sketches, sange, konkurrencer osv. skal 
vi have med? Og i hvilken rækkefølge? 


