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Snigning og forklædning *
Varighed: 2 timer hver uge i 4 måneder

I dette kursus gennemgår vi de 
fundamentale regler og teknikker 
indenfor forklædning og snigning. Vi 
starter med simpelt luskeri, men kun 
jeres evner sætter grænser for hvor 
langt vi kan nå. Kurset kræver en vis 
mængde hjemmearbejde ligesom der kan 
forekomme uventede udgifter.

Latter *
Varighed: 1 timer hver uge i 1 måned

Vi arbejder i dette kursus med latteren 
som udtryksform. Lær at blive bedre til 
dine roller gennem at udvikle og fi npudse 
din latter. Du vil opdage hvor langt du 
kan komme og hvor eftertragtet du bliver 
på jobmarkedet.

Monologer
Varighed: 2 timer hver uge i 3 måneder

Et kursus for den erfarne aktant. Vi 
arbejder med den traditionelle enetale 
som middel til fremførelse af onde 
planer, moraletaler og understøttende 
forklaringer i forbindelse med avancerede 
plot. Kurset har meget hjemmearbejde.

Stunts du selv kan lave *
Varighed: 3 timer om ugen i 4 måneder 
efterfulgt af en uges intensiv træningslejr

I dette kursus kommer vi omkring 
kampteknikker, faldteknikker, dødsscener 
og alt det som gør en god action-
fortælling. Lær fra nogle af mestrene 
indenfor feltet.

Transfi ktionelt Arbejde
Varighed: Workshop på 4 dage

I disse tider kan det være en fordel 
at kunne søge arbejde indenfor fl ere 
forskellige genrer eller settings. 

Hvad kan bruges på tværs af fi ktioner og 
hvad er unikt for en enkelt? Hvordan er 
GSU’s regler på området? Tips og tricks 
til den transfi ktionelle aktant. 

Som afslutning på forløbet arbejder vi 
en dag i en setting vi ikke kender. Der 
udbetales ikke løn for dette job.

Fra Håndlanger til Superskurk
Varighed: 4 timer om ugen over et halvt 
år

Er du træt af altid at være håndlanger? 
Ønsker du at udvikle dine kompetencer 
så du også kan påtage dig større roller? 
Er der en superskurk gemt i dig? 

Vi arbejder i dette forløb med at hæve 
niveauet for dine skurkeevner, så du 
til sidst kan påtage dig den helt store 
opgave: selv at masterminde en større 
forbrydelse.

Vi tager det et skridt ad gangen. Fra et 
lidt større ansvar for delopgaver indenfor 
en plan, over iværksættelse af mindre 
forbrydelser til den helt store planlægning 
af en verdensovertagelse. 

Undervejs kommer vi rundt om alt fra 
taleskrivning, over kustumevalg, regler 
på området og medarbejderpleje til 
interaktion med helte. Kurset har en vis 
udgift til materialer.

Plotunderstøttelse
Varighed: 2 timer om ugen i tre måneder

Øg din værdi for fortællingen ved at 
understøtte plottet i stedet for at blive 
styret af det. I dette kursus lærer du at 
blive proaktiv overfor din fortælling. 
Forudse hvor plottet er på vej hen og 
hjælp det.

Du vil blive din spilleders yndling. Den 
sikre vej til fastansættelse.

Spilledere er fra Mars – 
Scenarieforfattere er fra Venus *
Varighed: 4 timer om ugen over et halvt 
år

Som aktant lever du i spændingsfeltet 
mellem spillederne og scenarieforfatterne. 
Det kan være en hård oplevelse. I dette 
kursus fokusere vi på de psykologiske 
forskelle der afgør hvordan de to opfører 
sig. Vi lærer jer at takle problemer 
før de opstår og at tale et sprog de 
to forstår. I lærer også hvilke faglige 
regler der gælder på området. Efter 
dette kursus er det slut med at klage til 
spillederen over plottets uforståelighed 
og brokke sig til scenarieforfatteren over 
personinstruktionen.

Sy dit eget kostume
Varighed: 4 timers workshop hver uge. 

Kurset henvender sig til de kreative, 
der vil øge det personlige præg på deres 
roller ved selv at sy deres kostumer. Skil 
dig ud fra mængden af standard-kustumer 
ved selv at designe dit eget. OBS: Der 
betales pr. gang. Kurset stiller lokaler 
og redskaber til rådighed. De studerende 
skal selv betale for materialer.

Avanceret dødsfald
Varighed: Workshop over en weekend
Vi over os på realistiske og dramatiske 
dødsscener. Inkluderet i kurset er en 
præsentation af forfatteren bag bogen 
Famous Last Words der signerer sine 
bøger og sælger dem billigt til kursets 
deltager.

Dungeon Logic
Varighed: 2 timer om ugen i et halvt år.

Er det dværgen eller barbaren som 
skal gå forrest? Hvornår er det bedst at 
søge efter fælder? Lær dette og meget 
mere i basiskurset i Dungeon Logic. 
Kurset retter sig specielt til fantasy-
aktanter, og suppleres fi nt af kurset 
Plotunderstøttelse.

Alle kurser markeret med en stjerne (*) 
tilbydes skræddersyet til aktanttyper. 
Efter et fælles introforløb deles holdet 
op i tre grupper – helte (hvis der er nok), 
bipersoner og skurke. Forløbet afsluttes 
med at hver gruppe fremlægger resultatet 
af deres anstrengelser for de andre.



Tilbud:
Random Monster 
Table 
(med 4 stole)
Kun faa tilbage!

Brdr. Borges Boutique for Magiske 
& helt igennem Mesterlige

Brdr. Borges Boutique for Magiske 
& helt igennem Mesterlige

Brdr. Borges Boutique for Magiske 

Fortælleredskaber
& helt igennem Mesterlige

Fortælleredskaber
& helt igennem Mesterlige

Club of Fast Forward: Denne vidunderlige koelle Club of Fast Forward: Denne vidunderlige koelle Club of Fast Forward
tvinger historien til at springe til at sted i handlingen 
forude i tid, saaledes at den mellemliggende tid ikke 
skal gennemspilles. Fremragende til lange rejser.

Potion of Flashback: En enkelt slurk 
af denne drik frembringer en livagtig 
scene forestillende en haendelse 
fra fortiden. Efter gennemspilning 
returneres aktoererne sikkert til deres 
egen tid igen.

Ring of Slowmotion: Tag denne ring paa, og oplev 
verden i langsom hastighed. Se detaljer du ikke troede 
mulige.

Scroll of Tysk Vaskepulver Reklame:  Uovertruffen 
i soedme og skoenhed. Denne effekt skal opleves.

Wand of Gamesmaster Summoning: Et enkelt vift Wand of Gamesmaster Summoning: Et enkelt vift Wand of Gamesmaster Summoning
med denne stav, og selv den staedigste Spilleder kan 
ikke holde sig vaek. Kan kun bruges faa gange. OBS: 
Denne stav kan vaere ulovlig i netop din fiktion!

Flask of European Ending: Haeldes indholdet af Flask of European Ending: Haeldes indholdet af Flask of European Ending
denne flaske paa jorden vil en ny og overraskende 
aaben slutning udfolde sig. Bruges med varsomhed!

Dust of Mistaken Identity: Naar dette stoev Dust of Mistaken Identity: Naar dette stoev Dust of Mistaken Identity
kastes efter en aktant skifter denne identitet paa en 
overraskende og morsom maade.

Scroll of Create 
Normal Plotturn: 
Denne formular 
fremmaner et 
almindeligt vendepunkt. almindeligt vendepunkt. 
Den faaes ogsaa i 
en kraftig udgave 
der fremmaner et 
saerdeles overraskende saerdeles overraskende 
vendepunkt.

Horn of Surprice Rescue: Dette horn bruges til at 
slippe ud af prekaere situationer. 

Glove of Clifhanger: Med denne handske paa, Glove of Clifhanger: Med denne handske paa, Glove of Clifhanger
afbrydes fortaellingen paa et ualmindeligt og saerdeles 
spaendende sted i handlingen. Skal opleves!

Pandoras Aeske: Denne aeske saetter altid gang i en 
fortaelling. Meget morsom!

Deus Ex Machina: Dette sjove men meget 
effektfulde urvaerk er et hidtil uhoerte vaerktoej 
til, at manipulere med fortaellingen. En stort antal 
indstillingsmuligheder giver et, i praksis, uendeligt 
antal virkninger. OBS: Forbudt i mange fiktioner, 
spoerg din spilleder!

Anacronomicon: Denne bog : Denne bog 
roder rundt i tiden i din 
setting og medfoerer sjove 
forvirringer. Sjaelden.

Book of Beginnings: Er 
du traet af din fortaellings 
begyndelse, saa brug denne magiske bog, der straks 
starter forfra paa en frisk. Findes ogsaa som Book of 
Endings.

Horn of Voice Over: Meget spaendende. God til at Horn of Voice Over: Meget spaendende. God til at Horn of Voice Over
forklare indviklede plots.

~* ~

Vi levere ogsaa en raekke af vores redskaber i 
transfiktionelle versioner. Saaledes findes der en 
Raygun of Flashback som alternativ til Potion of 
Flashback. 

Der udvikles hele tiden nye redskaber! Spoerg i 
butikken!



Håndlangere 
er også hoved-

personer!

Enhver er 
helt i sit eget 

scenarie!

Nonlinearitet!

Narrativ u-
lydighed eller 

trældom!

Kaos på 
Arbejds-

pladsen NU!

medspiller-
kontrol!

panfiktio-
nalitet eller 
ingen fiktion!

Aktantfrihed 
nu!

Reel spiller 
indflydelse!

Kønslighed 
i rolle-

fordelingen!

Start med 
slutningen!

Ned med 
spilledernes 

magt!

Leve det 
narrative 

proletariat!

Narrativ u-
lydighed eller 

trældom!

medspiller-
kontrol!

panfiktio-
nalitet eller 
ingen fiktion!

Aktantfrihed 
nu!

Leve det 
narrative 

proletariat!

Start med 
slutningen!

Leve det 
narrative 

proletariat!

Reel spiller 
indflydelse!

Håndlangere 
er også hoved-

personer!

Reel spiller 
indflydelse!

Narrativ u-
lydighed eller 

trældom!


