
Tidspunkt Programpunkt Ansvarlig Indhold Opdeling
10:30 - 12.30 Staging af lokale 10.1.4 Alle "Lysningen". Soundscape, duft, træstubbe, sorte stole, fyrfadslys, 

mørkelægning v/start. Som del af staging er hver T-in-B'er iført sort 

underdel og pudderfarvet/douce/creme top. 

N/A

12:30 - 12:45 Øvelse 1: Blindfold Gry + Bethina (Maja sidder klar i cirklen) At lade sig hengive og guide med tillid. De studerende stiller sig op 

to og to. I ophøjet, rituel stemning præget af stilhed og seriøsitet, 

kaldes et par frem ad gangen. Der uddeles blindfolds (sort blonde) 

til den ene, til hvem der også hviskes, at vedkommende skal 

blindfolde sin partner og guide ham/hende ind i lysningen (evt. på 

engelsk: "The transitional clearing"?). Døren til lokalet åbnes og de 

to lukkes ind, hvorpå døren lukkes. Til sidst er alle på plads og klar til 

oplæg. 

Parvis 

12:45 Evt: Mørkelægning op Marjanne N/A

12:45 - 12:50 Refleksion Gry + Bethina (Bethina indleder) De studerende deler deres reaktioner på oplevelsen Plenum

12:50 - 13:20 Oplæg inkl. spørgsmål Alle (Maja indleder) T-in-B og vores ståsted 

Relationers betydning for innovation

Det Transitionelle Øjeblik (kan udelades)

Eksempler på vores arbejde med relationer gennem teaterprocesser

Plenum

13:20 - 13:30 Pause Bethina sender til pause De studerende skal så vidt muligt ud af lokalet i pausen, så vi kan 

foretage evt ændringer af stagingen, lufte ud og lign. 

N/A

13:30 - 13:50 Øvelse 2: Mirrors Maja, Gry styrer soundscape, Bethina 

dokumenterer + er evt. "manglende deltager"  

Spejløvelsen, faciliteret af Maja Parvis 

13:50 - 14:00 Refleksion Maja , Gry og Bethina supplerer De studerende deler deres reaktioner på oplevelsen Plenum 

14:00 - 14:15 Case refleksion (BestSjælland) Bethina sender dem ud i grupper. De studerende får mulighed for at forankre dagens indtryk og 

inspiration ind i deres eget projekt. De kan skrive refleksioner ned 

på det brune papir på gruppebordene. Der afsluttes med at det 

brune papir rulles sammen af T-in-Bs, der bindes sejlgarn omkring 

og det overrækkes til gruppen.  

Gruppevis 

14:15 - 14:20 Location flyttes til udenfor Gry, praktisk støtte fra Maja + Bethina De studerende guides uden for til broen over kanalen. 

14:20 - 14:30 Øvelse 3: Spherical desires Gry, Maja + Bethina dokumenterer De stiller sig op ved siden af hinanden og facer "horisonten". I sfæisk 

form udsender de nu deres ønske for, hvordan de vil styrke 

relationer og derved øge effekt og kvalitet af innovationsprocessen, 

ud i universet. 

Individuelt 

14:30 - 15:00 Oprydning Alle + Marjanne Lokale 10.1.4 bringes tilbage til udgangspunktet N/A
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