
 

Hvordan kan vi bygge bro mellem kultur og sundhed? 
Kom med når Teater Fluks i samarbejde med Klub KoSa inviterer til fyraftensmøde.
Her vil du få mulighed for at få et unik indblik i den kunstneriske proces i udvikling af
teaterforestillingen DMNS - en multisensorisk forestilling om demens.  Vi vil sætte fokus på
spændingsfeltet mellem kultur og sundhed - hvad er det kulturen kan i det sundhedsfaglige
område?

Teater Fluks' arbejde med demens
I forbindelse med at Teater Fluks er kurateret til Åbne Scene for at udvikle på den kommende
forestilling DMNS, ønsker vi at invitere publikum, pårørende til demensramte, sundhedsfagligt
personale, politikere og andre interesserede ind i det kunstneriske maskinrum, når det sættes i
samspil med sundhedsfremme-agendaen. 
Teater Fluks undersøger og afdækker tilstande som demens kan fremkalde. Hos de ramte, såvel
som hos de pårørende og er sidste del i Teater Fluks' demenstrilogi. DMNS er en sansestærk og
labyrintisk forestilling inspireret af Odysseen. Med trådløse høretelefoner på bevæger publikum
sig rundt mellem forskellige scenekunstneriske zoner, der hver afspejler et aspekt ved demensen
knyttet op på en af vores fem sanser.  

& KLUB 

31. maj 2022 
inviterer til fyraftensmøde

Åbne Scene, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C, Kl 16 - 17.30

Program
Introduktion til Klub KoSa: ved Kristian Lager, koordinator Kultur og Sundhedsplan, Aarhus
Hvordan er det at være en ung pårørende til demensramt? Kort oplæg ved Sofie Rudmose
Fremvisning af udvalgte scener fra DMNS inklusiv mini-workshop ved Teater Fluks
Paneldebat: Hvordan kan vi bygge bro mellem kultur og sundhed? Hvad er værdien i at arbejde
på tværs af de to sektorer? 

Paneldeltagere:
- Linn Wittendorff, Demensvenlig By konsulent i Aarhus Kommune 
- Janne Brammer Damsgaard, sygeplejerske og phd. Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
- Rasmus M.L. Skov og Sara F. Søndergaard, kunstneriske ledere, Teater Fluks
- Sofie Rudmose, ung pårørende til demensramt. 

Tilmedling til michelle@teaterfluks.dk - senest 30. maj 


