
 Asta i Louisiana 
 Torsdag 08 december 2022 
 Asta: 16 deltagere 
 I alt 10 deltagere fra Asta Sdr. Fasanvej og Asta Borgervænget: Manna, Carsten, Layla, 
 Lone (Fasanvej) og Cassandra, Batool, Fatma, Caroline, Kristine + 1 (Borgervænget) 
 Dertil i alt 6 medarbejdere og frivillige: Camilla, Julie, Svea, Maya, Barbara og 
 Catharina 
 Det bliver, hvis alt går efter planen, 16 (eller 17) hoveder alt inklusiv. Ingen 
 kørestolsbrugere. 
 Louisiana: 3 deltagere 
 Gabriela + Louise + Dorte 
 Skrevet af: Gabriela Garza de Linde. 22 oktober 2021. Update: 06 december 2022 

 Noter: Gruppen skal flytte ind sammen og en “hus” tema er oplagt 

 Tidsplan 
 10:00 Ankomst til sidste planlægning 
 10:30 Ankomst + Tasker i IKEA poser  - en af os tager dem til BH 
 10:40 Alex Da Corte udstilling (  dialog  ) 
 11:00 - 11:30 Børnehuset (  karton, maling  )  (Julie:  Alex Da Corte kl. 10.40-11.30 og 
 Børnehus kl. 11.30-12.15, ikke?) yes - just indication than maybe some leave the 
 exhibition early if they are overwhelmed 
 (Fernisering, hvis der er tid) 
 12:15 Frokost 
 12:45 Tasker 
 13:00 Afgang 
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 Materialer/Kits 

 Udstilling 
 ●  Plan (Gaby / på dagen) 
 ●  Medbragt ting (Alle) 
 ●  2 Louisiana formidler-poser (Gaby / på dagen) 
 ●  16 stk skriveunderlag m/papir (BH Gaby/på dagen) 
 ●  16 blyanter (BH Gaby / på dagen) 
 ●  2*Dufte-krus: kanel, appelsin, sæbe (Julie) 
 ●  16 stk kroptegning (Camilla) 
 ●  16 dyr-sedler (Camilla) 
 ●  16 mad-sedler (Camilla) 
 ●  16 stk Ønskemønt (Julie) 
 ●  1-2 stk Ønske-brønd (BH Gaby / på dagen (affaldspand med pynt?) 
 ●  2 kasser med crayons/farver (BH Gaby / på dagen) 
 ●  16 følelse-seddler (Gaby) 
 ●  2 * farvehjul (Gaby) 
 ●  2* helligdage pynte-taske (Julie) 
 ●  2* mini-hat eller 2*mini-lys (Julie) 

 BH 
 16 stk karton (BH) 
 Pensler (BH) 
 Vand (BH) 
 Akryl-maling i Da Corte farver (BH/Gaby blander) 
 1 pære (Gaby) 
 1 eksempel (Carlo) 
 2 bamboo pinde (Gaby) 
 Snør (BH) 
 16*forklæder (BH) 
 Time Timer 

 Mad 
 Saftevand (BH) 
 Kiks (BH) 
 Madpakke (Camilla) 
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 RUM 1: Intro væg til udstilling (Porky Pig room) 
 I midten af den lange hal 

 Louise eller Gaby  (dufte-krus)  : 
 Velkommen til Louisiana!... 
 I dag er vi inviteret til at besøg Alex Da Corte’s udstilling. Alex Da Corte er en 
 Amerikansk kunstner og han har hjulpet Louisiana med at lave et hus her i museum, 
 med specialdesignet gulve, stærkt kulørte vægge, neon lys og karakteristike dufte. 
 Her dufter af det af noget… Hvordan synes I det dufter? 

 Gaby 
 Vi skal være sammen to en halv time i dag.  (Vis plan). 

 1.  Vi starter med at vise hinanden vores ting fra vores hjem. 
 2.  Så besøger vi Alex Da Cortes hjem her i Louisiana. 
 3.  Bagefter, skal vi gå til børnehuset og skabe et kunsværk i pap inspireret af Alex 

 Da Corte’s hjem. 
 4.  Når vi er færdige, spiser vi frokost sammen 
 5.  Til sidst, pakker vi og tager bussen/tog tilbage til København. 

 ●  Nu vil jeg bede jer om at dele jer i to grupper (gruppedannelse). 
 ●  Den ene gruppe følger Svea og Julie og den anden gruppe følger mig, Louise og 

 Charlotte. 
 ●  Hver gruppe går hver for sig, vi mødes i Børnehuset senest 11:30. 

 AKTIVITET 1: INTRO TIL DELTAGER  (medbragt ting) 
 Hver gruppe i hver sit hjørne i den lange hal. Sætte sig ned? 
 Alle præsenterer deres ting fra eget hjem. 
 Mål: At spore sig ind på temaet hjem, at skabe et trygt rum blandt deltagere og 
 formidlere/værter og lære hinanden lidt at kende. 

 ●  1 af værterne/formidlerne starter med at introducere sin ting (viser vejen for de 
 andre præsentationer) 

 ●  Hvad har du taget med idag? (lille ting, som kan tages i lomme) 
 ●  Hvorfor? 
 ●  Når alle har præsenteret deres ting: Nu skal vi besøge Alex Da Cortes hjem… 
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 RUM 2: Første Rum i udstilling 
 Gruppe 1 / start bag ægget 
 Gruppe 2 / start bag æblet 

 AKTIVITET 2: INTRO TIL UDSTILLING  (krop tegning; duft-krus) 
 ●  NU er vi trådt ind i Alex Da Cortes hjem… 
 ●  Hvad er det for et værelse? (køkken/have?/andet?) 
 ●  Hvor I kroppen mærker I hans hjem? 

 ○  (evt. Intro: Når man træder ind i nogens hjem kan man ofte mærke noget i 
 sin krop - man kan måske dufte nybagte boller (med sin næse) eller høre 
 et ur, der slår (med ørerne), man lægger måske først mærke til smukke 
 billeder på væggen (med sin øjne)... Hvordan eller HVOR i kroppen 
 mærker I allermest Alex Da Cortes hjem - sæt et kryds på 
 kropstegningen… 

 ○  (optag på deltagernes krydser og snakke - nogle ser stærke farver, mange 
 forskellige materialer (eller dyr), man har måske lyst til at røre med sine 
 fingre, mange ting at udforske, måske har man lyst til at udforske/bevæge 
 sig med ben eller rollator, der er musik/ørerne, dufte/næsen: Det er en 
 udstilling og et hjem med SÅ mange forskellige materialer og ting… dem 
 skal vi undersøge). 

 AKTIVITET 3: DYR  (dyr-seddel) 
 ●  Hvad er der for nogle dyr man kan se i Alex Da Corte’s hjem? (snak eller peg på 

 dyrsedlen) 
 ●  Har I en kæledyr derhjemme? Hvilken? (snak eller peg på dyrsedlen) 
 ●  Hvad hvis der i stedet for gæssene har været noge løver eller et andet rovdyr? 

 Vil det have ændret hvordan man har det med udstilling? 

 AKTIVITET 4: MAD  (mad-seddel, duft-krus) 
 ●  Hvad er det for noget mad man kan finde herinde? 
 ●  Hvad smager bedst? 
 ●  Dufter det af noget mad herinde? 
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 RUM 3: Brønd 

 AKTIVITET 4: VANDBRØND - OG MÅSKE EN ØNSKEBRØND?  (ønskemønt  + 
 ønskebrønd-spand) 

 ●  Hvad er det for en maskine som Alex Da Corte har i sit hjem her? 
 ●  Hvordan få man vand hjem nu om dagen i ens hjem? 
 ●  Måske er det en ønskebrønd? Har I hørt om en ønskebrønd? 
 ●  Her har I en ønskemønt, I kan ønske noget og så lægge den i vores egne 

 ønskebrønde. (Hvis deltagerne har lyst til at dele deres ønsker, kan vi tale om 
 dem). 

 AKTIVITET 5: FARVER OG FØLELSER  (farver, følelse-ansigt,  farvehjul) 
 Her er SÅ mange farver - har I set det (måske har vi allerede talt om det). Alex Da Corte 
 siger, at den eneste farve, han ikke kan lide, er: HVID. Han elsker farver!! 

 ●  Hvilke farver har I i jeres hjemme? 
 ●  Vælge en farve - hvad er jeres yndligs? 
 ●  Hvad føler I med de forskellige farver? (ansigts-udtryk… og evt. snak om 

 varme/kolde farver) 

 RUM 4: Halloween 
 En gruppe bliver oppe og en anden går ned ad trappen 

 AKTIVITET 6: HELLIGDAGE  (helligdag-pynte-taske, mini-hat  eller mini-lys, 
 duft-krus) 

 ●  Hvad dufter her af? 
 ●  Alex Da Corte har pyntet op til en helligdag i sit hjem  - hvilken? 
 ●  Fejrer I Halloween derhjemme? (det er lige om lidt…) 
 ●  Pynter I op? 
 ●  Fejrer I andre helligdag? 
 ●  Kan I gætte hvilken hellidage passer med dette pynt? (jul, påske, nytår) 
 ●  Prøv at se - Da Corte forstørrer endda sin pynt og sine ting! HAT, LYS. - Det skal 

 vi også prøve nu i værkstedet! 
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 BH  (Husk Time Timer) 

 Louise/Gaby 
 Nu handler det om at lave et kunstværk med pap. I kan vælge den lille ting I medbragte 
 fra jeres egne hjem, eller noget helt andet. I skal tegne det op i pap. 
 I skal male det i en farve I kan lide. Til sidst, vi hænge alle sammen i en uro. 

 Fernisering (hvis det er tid) 

 Frokost 
 Nu skal vi spise vores frokost i Biografen. Busen kommer kl. 12:30, så vi skal starte at 
 pakke vores ting kl, 12:45. 
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Astas Venner inviterer på Louisiana

Tema: Hjem og hjemlighed 

Kære ......................................................

Asta Borgervænget og Asta Søndre Fasanvej - snart et samlet Asta Rymarksvej

Vi glæder os meget til at se dig på Louisiana torsdag den 8. december kl. 10.30-13

Vi skal opleve en meget vild udstilling fyldt med fantastiske farver, bevægelse, dufte, lys og lyd. 

Kunstneren hedder Alex Da Corte, og han sætter alle vores sanser i spil.

Vi vil gerne tale om hus og hjem. Hvordan føles det at være hjemme? Hvilke farver, dufte, lyde, rum 

og ting vil du gerne have i dit hjem? Hvad kan man finde hjemme hos dig? Samler du på noget? Har 
du husdyr? fjernsyn? billeder på væggene? 

Program
10.30: Velkomst og tasker
Vi ser Alex da Corte udstillingen i to grupper

11.30: Vi laver vores egne figurer inspireret af 
udstillingen. Figurerne samles i et fællesværk, som vi 
kan have med, når vi flytter til Asta Rymarksvej 

Fernisering  

12.20: Frokost

13.00: Tak for i dag

Vi glæder os til en god oplevelse sammen,

fra Gabriela, Julie, Svea, Louise, Charlotte og Camilla

Du må gerne 
tage en lille ting 

fra dit eget hjem med i 
lommen, som du kan 

vise frem. 

Huskmadpakke



Hvor i kroppen kan du mærke udstillingen? 



 
 
 
 
 
 

GÅS

SLANGE

UNDULAT
HØNE

SVANE

PINDSVIN

LØVE

KANIN

ISBJØRN

FISK HUND

AND

CHOKOLADE

GULEROD

MELON ÆG

KIKS

APPELSIN

LIME

ÆBLE

CITRON

RUGBRØD TOMAT

TYGGEGUMMI



 

 



 

 


