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Live Art for Børn har i 2022 temaet ”magi” som en hyldest til umulige 
og fantastiske ideer, og til kunsten som et sted, hvor man kan afprøve 
alternativer til den eksisterende virkelighed. Festivalen præsenterer et 
rum for forandring; for man må jo turde drømme de store drømme og 
forestille sig de vildeste ting, før man – måske – afprøver dem!

Nogle af årets kunstnere har 
studeret magi for at kunne bryde 
grænserne for det, man normalt 
opfatter som muligt. Andre kunst-
nere kommer fra en anden kultur 
med et andet verdenssyn. Én fore-
stilling undersøger tabuer som at 
ødelægge ting, som også markerer 
en overskridelse af normaliteten. 
Atter andre giver et indblik i dyrs 
eller planters virkelighed. I alle fe-
stivalens værker bliver grænserne 
for den daglige virkelighed krydset 
eller udvidet.

I løbet af festugens to weekender 
kan man for eksempel opleve en 
dansende cirkusplante, gå i optog i 
byen med en afrikansk præstinde, 
opleve et show om dyr og magi; se 
en kunstner svæve i sit eget hår. 
Og meget mere!

Live Art Danmark er grundlagt 
i 2004 af Henrik Vestergaard 
og Ellen Friis. Live Art Danmark 
formidler den interdisciplinære og 
idébaserede samtidskunst til alle 
aldersgrupper.

Den første Live Art for Børn festi-
val blev afholdt i Nikolaj Kunsthal 
i 2014 og har siden fundet sted på 
Arken, Teater Nordkraft, Copenha-
gen Contemporary, Kampnagel i 
Tyskland, Moderna Museet i Sveri-
ge, Dokk1, Sort/Hvid og Brandts.

WWW.LIVEART.DK



LØRDAG 27. AUGUST

SØNDAG 28. AUGUST 2022

DAVID THOLANDER

KuriositetR

kl. 10-16

LIZ TOONKEL

Magic for Animals

kl.12.00 og 14.00 

(KØB BILLET)

LIVE ART DANMARK

Kaboom

kl. 11.00 og 13.00

(KØB BILLET)

SVEND SØMOD
8Hz

kl. 12-16

FATRIC BEWONG
Seven

kl. 10-14

LØRDAG 3. SEPTEMBER

4. SEPTEMBER 2022

TOM CASSANI

3 VR works

kl. 10-16

BLIZZARD CONCEPT

Neptunia

kl. 10-16

EVA MEYER-KELLER OG 

SYBILLE MÜLLER

Sounds like Catastrophes

kl. 12-16

JELILI ATIKU

ỌLỌ́MỌYỌYỌ  – workshop

kl. 11-13 i Byparken

JELILI ATIKU

ỌLỌ́MỌYỌYỌ -  parade

kl. 13-14 fra Byparken til Dokk1

VINCENT GAMBINI 

LØRDAG This is not a magic show

kl. 11 og 14. (KØB BILLET)

SØNDAG You, the spectator

kl. 11 og 14 (KØB BILLET)

Pro
gr

am



DAVID 
THOLANDER
KuriositetR
100 nonverbale magiske videoværker

LØRDAG 27.08. 10:00 - 16:00
SØNDAG 28.08. 10:00 - 16:00

FRA 0 år
HVOR Rampen
BILLET Gratis 
VARIGHED Løbende

David Tholander (DK) er en scenekunstner, der trækker på videnskab om hjernen, 
psykologi og optiske illusioner i sit arbejde. På Live Art for Børn 2022 kan han ople-
ves med KuriositetR, som består i 100 nonverbale, ultrakorte og overraskende vi-
deoværker. Udover scenekunstværker, der kombinerer trylleri, poesi og klovneri, 
inkluderer David Tholanders praksis undervisning, foredrag og rådgivning på 
teater- og tv-produktioner.

Fatric Bewong er billedkunstner fra
 Ghana. 

Workshop-værket ”Seven” handler om, hvordan verdensdelene er 

forbundet med hinanden. Ghana producerer olie, der bliver til 
plastvarer i 

Asien og solgt i V
esten, for til 

sidst at havne i havet ved Ghana. Hun samler tit
 

plastaffald op på stranden. I d
rop-in workshoppen ”Seven” skal man vælge en 

af de syv verdensdele og studere et tru
et dyr, som man derefter fre

mstille
r m

ed 

farver og materialer, ly
de og bevægelser. W

orkshoppen ledes af Nilas Dumstrei; en 

dansk billedkunstner, der har arbejdet en del med rollespil i s
ine egne værker. 

Seven er en af ni performanceopskrifte
r, som Live Art D

anmark har udviklet i s
am-

arbejde med Copenhagen Contemporary og ni kunstnere. 



FATRIC BEWONG
Seven

Workshop om tru
ede dyr 

på syv kontinenter

LØRDAG 27.08. 10:00 - 14:00

SØNDAG 28.08. 10:00 - 14:00

FRA 0 år

HVOR Verdensrummet

BILLET Gratis

VARIGHED Drop in

Fatric Bewong er billedkunstner fra
 Ghana. 

Workshop-værket ”Seven” handler om, hvordan verdensdelene er 

forbundet med hinanden. Ghana producerer olie, der bliver til 
plastvarer i 

Asien og solgt i V
esten, for til 

sidst at havne i havet ved Ghana. Hun samler tit
 

plastaffald op på stranden. I d
rop-in workshoppen ”Seven” skal man vælge en 

af de syv verdensdele og studere et tru
et dyr, som man derefter fre

mstille
r m

ed 

farver og materialer, ly
de og bevægelser. W

orkshoppen ledes af Nilas Dumstrei; en 

dansk billedkunstner, der har arbejdet en del med rollespil i s
ine egne værker. 

Seven er en af ni performanceopskrifte
r, som Live Art D

anmark har udviklet i s
am-

arbejde med Copenhagen Contemporary og ni kunstnere. 



LIVE ART DANMARK
KABOOM – kunsten at ødelægge 
En underholdende familieforestilling om 
mange forskellige slags ødelæggelser

LØRDAG 27.08. 11:00  + 13:00
SØNDAG 28.08. 11:00 + 13:00 

FRA 6 år
HVOR Store sal
BILLET 100 kr. voksne, 50 kr. børn.   
VARIGHED 45 min

Live Art Danmarks populære og anmelderroste egen-
produktion ”KABOOM – kunsten at ødelægge” handler om 
destruktion i kunsthistorien. Vi gennemgår 18 berømte og aktuelle 
ødelæggelser, som tilskuerne kan deltage i på scenen. Sammen druk-
ner vi gipsbuster, maler på andre kunstneres malerier, knaser bolsjer 
og makulerer bøger for at lave dem om til pølser. Og vi taler med publikum 
om, hvorfor nogle kunstnere har arbejdet på den måde. Kan det nogle gange 
være nødvendigt at rive noget gammelt ned for at gøre plads til noget nyt? 



LIZ TOONKEL

Magic for Animals

En perfo
rm

ance om 

mennesker, d
yr o

g magi 

på let engelsk

LØRDAG 27.08. 12:00 + 14:00

SØNDAG 28.08. 12:00 + 14:00

FRA 10 år

HVOR Lille
 sal

BILLET 100 kr. v
oksne, 50 kr. b

ørn.  

VARIGHED 45 min

Liz Toonkel bor i L
os Angeles og arbejder in

denfor p
er-

form
ance, te

ater o
g filmproduktion. H

un er m
edlem af 

The Academy of M
agical Arts. ”M

agic for A
nimals” er 

en perfo
rm

ance på (le
t) e

ngelsk med elementer af 

magi. E
t one-woman magic show, der u

dforsker 

magtfo
rhold og andre relationer m

ellem dyr, 

mennesker o
g kvinder. 



SVEND SØMOD
8 Hz 

Instant m
editatio

n 

med hypnosebrille
r

LØRDAG 27.08. 12:00 - 1
6:00

SØNDAG 28.08. 12:00 - 1
6:00

FRA 6 år

HVOR Torvet

BILLET Gratis

VARIGHED Løbende

Svend Sømod (D
K) 

demonstre
rer sit n

yskabte 

VR værk ”8Hz”. G
ennemgående for 

den unge bille
dkunstners arbejde med 

cocktailprin
tere, m

usik og nu også Virtu
al Rea-

lity
, er in

teressen for samspille
t m

ellem sanserne, 

matematikkens universelle gyldighed og hjernens 

virkelighed. ”8
 Hz” simulerer h

jernens tils
tand ved dyb 

meditation med en ræ
kke blink på fre

kvensen 8 Hz. Ved at 

tage VR brille
rne på, kan man muligvis opnå instant m

editation! 

NB: 8 Hz er en anden fre
kvens end den, der i s

jældne tilf
ælde kan 

fremkalde et anfald hos m
ennesker m

ed fotosensiti
v e

pilepsi.

BLIZZARD 
CONCEPT

Neptunia
Mød Neptunia - en cirkusplante, 

der kan danse!

LØRDAG 03.09. 10:00 - 16:00
SØNDAG 04.09. 10:00 - 16:00

FRA 0 år
HVOR Rampen

BILLET Gratis
VARIGHED Løbende



BLIZZARD 
CONCEPT

Neptunia
Mød Neptunia - en cirkusplante, 

der kan danse!

LØRDAG 03.09. 10:00 - 16:00
SØNDAG 04.09. 10:00 - 16:00

FRA 0 år
HVOR Rampen

BILLET Gratis
VARIGHED Løbende

Blizzard Concept præsenterer ”Neptunia”; en ikke helt almindelig Schef-
fléra Arboricola! Hun er derimod en særdeles dygtig cirkusplante. Den 

franske gruppe Blizzard Concept plejer at manipulere med objekter og dyr 
i deres ny-magiske forestillinger. Men det er en helt anden sag at træne en 

plante! Neptunia er en fintfølende dame, hvis blade bevæger sig synligt for det 
blotte øje i en amplificeret udgave af planteverdenens daglige koreografi og 

rytme. Præsenteres i Aarhus af Antoine Terrieux.



TOM CASSANI
3 VR værker
Oplev tre vilde magiske numre i VR 
briller rundt omkring på Dokk1! 

LØRDAG 03.09. 10:00 - 16:00
SØNDAG 04.09. 10:00 - 16:00

FRA 10 år
HVOR Foran hovedindgang, på 
udsigten ved toppen af rampen og 
i sektionen for faglitteratur 
BILLET Gratis 
VARIGHED Løbende

Tom Cassani (UK) har optaget tre site-specifikke og 
nonverbale VR værker på Dokk1. Kan du finde dem? Tom 
Cassani er en engelsk kunstner, der arbejder med at blande 
magi og performancekunst. Han kombinerer strategier fra live art 
med tricks fra nycircus og inspiration fra magiske shows med det 
formål at skabe forbløffende billeder og situationer. Mange af værkerne 
er kortvarige og særdeles fysisk krævende, men i VR formatet kan man 
opleve ham dagen lang!



VINCENT 

GAMBINI

This is Not a Magic Show

Et tr
ylleshow, der ik

ke er et 

try
lleshow - p

å let engelsk.

LØRDAG 03.09. 11:00

LØRDAG 03.09. 14:00

FRA 10 år 

HVOR Lille sal

BILLET 100 kr. v
oksne, 50 kr. b

ørn.  

VARIGHED 70 min

Vincent G
ambinis ”This is not a magic show” er en forestilli

ng om 

magi: o
m de usynlige virkemidler, k

licheerne, og hvad magi fo
r-

tæller om teatre
t som kunstfo

rm
. I e

n fortlø
bende dialog med 

publikum præsenterer G
ambini fo

rbløffende nærbille
der fr

a 

magiens verden, Vincent G
ambini  e

r kunstnernavn for 

Augusto Corrie
ri, d

er underviser ved Sussex Univer-

sity. Bemærk at han viser et andet værk (You the 

Spectator) d
en 4.september, li

geledes på Dokk1. 

Sproget er le
t engelsk.



JELILI A
TIKU

ỌLỌ́MỌYỌYỌ

Workshop

WORKSHOP LØR. 03.09. 11:00 - 1
3:00

PARADE LØRDAG 03.09. 13.00

WORKSHOP SØN. 04.09. 11:00 - 1
3:00

PARADE SØNDAG 04.09. 13.00

FRA 6 år

HVOR Byparken

BILLET Gratis 

VARIGHED Drop-in 

workshop

Hele familie
n er 

velkommen til 
at d

eltage i 

workshop og parade. W
orkshop-

pen har d
rop-in fo

rm
at, s

å man møder 

bare op. Som optakt ti
l paraden bliver d

er 

fre
mstille

t en bog af b
lade. D

en nigeria
nske 

kunstner o
g aktivist Je

lili 
Atiku er e

n perfo
rm

ancele-

gende, der skaber værker o
ver h

ele verden. W
orkshop-

pen danner o
ptakt ti

l perfo
rm

anceoptoget Ọ
LỌ́MỌYỌYỌ, 

der b
egynder kl 13, m

en kan opleves uafhængigt af d
et. L

æs 

om paraden på den fø
lgede side.



JELILI ATIKU
ỌLỌ́MỌYỌYỌ

Parade

WORKSHOP LØR. 03.09. 11:00 - 13:00
PARADE LØRDAG 03.09. 13.00

WORKSHOP SØN. 04.09. 11:00 - 13:00
PARADE SØNDAG 04.09. 13.00

FRA 6 år
HVOR Optoget går fra 

Byparken til Dokk1 
BILLET Gratis

VARIGHED 25 min

I en procession fra Byparken (Rådhusparken) til Dokk1 bærer den 
nigerianske kunstner og aktivist Jelili Atiku en træstatue, der repræ-

senterer gudinden Kori. I den vestafrikanske Yoruba-religion vogter hun 
børns sundhed, lykke og vækst. 200 andre træfigurer, kaldet Irunmole, bæ-

res af publikum. De repræsenterer gode ånder, der sikrer balance i naturen og 
universet. Formålet med ritualet er at pege på børns vilkår og behov over hele 

verden. Yoruba præstinden Aweni Kudirat Apata deltager også. Hele familien er 
velkommen til at deltage i workshop og parade. Læs om workshoppen på foregå-

ende side.



EVA MEYER-KELLER 
& SYBILLE MÜLLER
Sounds Like Catastrophes
Workshop, hvor du kan skabe lyden af 
en katastrofe med pap, kartofler og ris!

LØRDAG 03.09. 12:00 - 16:00
SØNDAG 04.09. 12:00 - 16:00

FRA 6 år
HVOR Verdensrummet
BILLET Gratis
VARIGHED Drop-in workshop

Eva Meyer-Keller og Sybille Müller (DE/CA) synes, det 
er skræmmende at høre om klimakatastrofer og krige i 
medierne. I deres workshop-værk ”Sounds Like Catastrophes” 
bliver katastroferne håndgribelige. Deltagerne vælger deres egen 
katastrofe og genskaber lyden af den i hverdagsmaterialer som ris, 
papkasser og kartofler. Man kan optage sin lyd og afspille den igen på 
en looper. Man kan også tegne sin katastrofe som et grafisk forløb, andre 
kan opføre. Workshoppen ledes af Karsten Aaholm; en dansk musiker og 
underviser fra Det Jyske Musikkonservatorium. 

Sounds Like Catastrophes er en af ni performanceopskrifter, som Live Art Dan-
mark har udviklet i samarbejde med Copenhagen Contemporary og ni kunstnere. 



VINCENT 

GAMBINI

You th
e Spectator

Du, til
skueren, er h

ovedpersonen 

i dette
 magiske show!

SØNDAG 04.09. 11:00

SØNDAG 04.09. 14:00

FRA 10 år

HVOR Lille sal

BILLET 100 kr. v
oksne, 50 kr. b

ørn.  

VARIGHED 35 min

I ”Y
ou, th

e Spectator” e
ksperim

enterer den postm
oderne 

magiker Vincent G
ambini m

ed ekstra
ordinære korttr

icks, 

perception og sprog. Du, til
skueren, er hovedpersonen, 

selvom du bare sidder og ser på; fo
r m

agi er noget, d
er 

sker på indersiden af hovedet. ”Y
ou, th

e spectator” 

er et nyudviklet show om magi og tid
. Bemærk at 

Gambini også viser en anden forestilli
ng (This 

is Not a Magic Show) den 3.september på 

Dokk1. Sproget er le
t engelsk.



Dokk1
Hack Kampmanns Pl. 2

8000 Aarhus

Billet kan købes på www.aarhusfestuge.dk eller ved indgangen

Aarhus Festuge kan kontaktes telefonisk mandag til fredag kl. 09.00-14.00 
på +45 8730 8300 / info@aarhusfestuge.dk

Live A rt
for Born 2022I
er støttet af Statens Kunstfond, 
Augustinus Fonden, Aarhus 
Festuge og Dokk1.

WWW.LIVEART.DK


