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Sten bevæger sig konstant gennem landskabet på tværs af havet ukontrolleret af landegrænser. Gletsjere 
sprænger og smulder klipper til sten, stenene drives under pres med floderne ud i havet. Sten lægges på 
jødiske grave i stedet for blomster, der er ingen forskel på fattig og rig. Mennesker bevæger sig hen over 
planeten på flugt, de søger væk fra egne hjem og ud over landegrænser. En historisk flugt, jødernes flugt 
foregik over sundet omkring Gilleleje under 2. verdenskrig. Nogle efterlod deres børn hos familier på Sjællands 
nordkyst til efter krigen, så de ikke skulle opleve den farefulde flugt over havet. 

Mennesker og sten er i konstant bevægelse. 
Nikud på aramæisk betyder både fod og flugt.

Munkeruphus har i efteråret 2020 igen glæden ved at huse et stort nyt projekt og samarbejde med performance- 
og videokunstneren Marika Seidler. Seidlers SENSORIUM er i disse uger i fuld gang med produktionen af 
FOD FLUGT: en 80 minutters sensorisk publikums-inddragende performance-vandring skabt til udstillingsstedet 
Munkeruphus og med tilhørende kunstinstallationer i Munkerup Strandpark. 

FOD FLUGT omhandler menneskers flugt over havet og stens bevægelser geologisk i landskabet siden istiden. 
Vandringen inddrager naturen rundt om Munkeruphus og lokalhistorie fra Gilleleje og omegn omkring jødernes 
flugt over sundet under 2. verdenskrig.

Vandrings-forestillingen varer i alt 80 min. og udspiller sig over 5 scener, hvor publikum undervejs møder 3 
performere og 2 sangere samt kunstinstallationer installeret på ruten. Kunstværkerne er skabt af fundne materialer 
fra strandparken, sten, forkullet træ, lyde, kostumer, sensoriske oplevelser, fiskenet, dufte, sang, silke-organza, 
bomulds kanvas og stål. Publikum sendes afsted 8 personer ad gangen og rejsen vil foregå i et stille og roligt 
tempo i skov, på skrænter og trapper samt langs stranden.

Der er premiere d. 1. september på forestillingen FOD FLUGT, som de næste uger skal opleves af 200 lokale 
skoleelever, og istedet som takket være Kulturministeriets sommerpulje til aktiviteter nu også tilbydes som 
en række åbne forestillinger, som alle interesserede fra 10 år og opefter kan opleve gratis ved tilmelding på 
følgende datoer: 

Spilledatoer på hverdage: 1. – 4. september 
Spilledatoer i weekender: lørdag d. 5. september + d. 12.–13. september

PRESSEMEDDELELSE  26.08.20

Seidlers SENSORIUM

FOD FLUGT
01.09. – 05.09.2020 + 
12.09. – 13.09.2020

Book din gratis 
billet på Billetto
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Billetter og målgruppe
Forestillingerne er GRATIS men SKAL forudbestilles på Billetto. 
Forestillingen er for både børn og voksne, men der er en aldersgrænse på 10 år og opefter for at deltage. 
Skoleelever og lærere og også velkommen fra 5. klasse og op.

Vigtig praktisk info
Forestillingen varer 80. minutter og du skal møde på Munkeruphus minimum 15 min. før forestillingens start. 
Her vil du få udleveret en rygsæk og blive vist hen til starts-stedet i parken.
Forestillingen foregår udenfor, så tag tøj og sko på efter vejret. Eventen er ikke for gangbesværede.
Vi kommer ned at ligge i skovbunden og der vil være gang på stejle strandtrapper.
INGEN fotografering undervejs, så får både du selv og de andre publikummer den bedste oplevelse. 

Medvirkende
FOD FLUGT skabes i samarbejde mellem Marika Seidler og følgende kunstnere:
Scenekunstnere Rasmus Jensen, Betina Birkjær og Alaya Riefensthal
Komponist og lydkunstner Tobias Kirstein
Sanger og komponist Anna Kruse
Assisterende Scenograf Eva Wendelboe Kuczynski fra Alba Nowik Production
Assisterende Kostumier/rekvisitør Ane Løkken

Tak til
Projektet realiseres med tilskud fra Statens Kunstfond Billedkunstråd og Huskunstnerordningen, Gribskov 
Kommune, Forsknings- og Velfærdsfonden for pædagoger samt Slots- og kulturstyrelsens ”Sommerpulje 
til aktiviteter”. Seidlers SENSORIUM ønsker også at takke Hørmuseet, Lynæs Havn og Nordkysten A/s samt 
deltagende frivillige fra Munkeruphus.

Huskunstnerworkshops for skoler
En særlig deltagergruppe er 200 skoleelever fra Alme Skole og Gilbjergskolen, som udover at opleve performance-
vandringen selv skal prøve kræfter med performative processer i naturen på en uges huskunstnerworkshop 
med et både kunst- og naturfagligt forløb. Her skal eleverne arbejde sammen med professionelle performere og 
naturvejledere fra Gribskov Kommune samt møde en overlevet jødisk flygtning. 

Om Seidlers SENSORIUM
Seidlers SENSORIUM har siden 2009 skabt publikums-inddragende performance-vandringer i naturområder med 
afsæt i biologiske og kunstneriske processer. Faktuel viden danner baggrund for en tværæstetisk arbejdsmetode 
med både performance, lyriske tekster, video- og billedkunst. Gruppen er stiftet af billed- og performancekunstner 
Marika Seidler og inddrager andre udøvende kunstnere som scenekunstnere, dukkespillere, komponister og 
scenografer samt naturvejledere og biologer. Projekterne afholdes i samarbejde med bl.a. Naturcentre, Zoologiske 
haver, Museer og Kunsthaller. Samarbejdspartnere: Munkeruphus, Copenhagen Contemporary, Fabrikken for 
Kunst og Design, Skovsnogen – Deep Forest Artland, Nikolaj Kunsthal, Zoologisk Have Kbh., Roskilde kommune, 
Gentofte Kommune, Boserupgaard Naturcenter, Raadvad Naturcenter, Kløvermarken Naturcenter, Vest Amager 
Naturcenter, Kongskilde Naturcenter Sorø, Kbh. Kommune og J.F.Willumsens Museum m.fl. 

For yderligere info se Seidlers SENSORIUM www.seidlersSENSORIUM.dk og www.marikaseidler.com

https://billetto.dk/users/munkeruphus
http://seidlerssensorium.dk/
http://marikaseidler.com/
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Om MUNKERUP PARK
MUNKERUP PARK er et innovativt udviklingsprojekt under kunstinstitutionen Munkeruphus, der benytter en 
tilstødende offentlig strandpark som udendørs undervisningslokale for lokale børn og unge, hvor der tilbydes 
unikke oplevelser og workshops i krydsfeltet mellem kunst, natur og læring. Projektet udvikles i samarbejde med 
kunstnere, naturvejledere, lokale skoler, fonde og Gribskov Kommune. Se mere under MUNKERUP PARK på 
www.munkeruphus.dk

Pressevisning og pressefotos 
Pressen har mulighed for at booke tid til preview alle dage, hvor der kan bookes tid til at se vandrings-forestillingen, 
og særskilt møde kan aftales med kunstnerne mellem kl. 15-16. Kontakt venligt kunstnerisk leder Line Kjær på 
lk@munkeruphus.dk eller tlf. 26367939 for tilmelding til preview eller pressevisning på andre tidspunkter. Presse-
fotos af udstillingen i høj opløsning kan downloades i vores presserum eller tilsendes på mail ved henvendelse 
på lk@munkeruphus.dk eller tlf. 26367939. 

Seidlers SENSORIUM. Foto © Marika Seidler

https://munkeruphus.dk/

