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Jeg	  oplevede,	  at	  alle	  fik	  utroligt	  meget	  ud	  af	  dette	  forløb.	  
Både	  personligt	  og	  fagligt.	  Det	  er	  forløb,	  som	  ingen	  af	  dem	  
glemmer.	  Både	  fordi	  det	  var	  så	  intenst,	  så	  grænseoverskri-‐
dende/-‐flyttende,	  så	  fællesskabsfremmende	  og	  så	  snedigt	  
styret	  af	  Søstrene.	  Kursisterne	  fik	  prøvet	  dem	  selv	  af	  i	  nye	  
rammer	  og	  i	  en	  ny	  form,	  som,	  trods	  domineret	  af	  kontrol,	  
blev	  frisættende.	  Dette	  spændingsfelt	  arbejder	  Søstrene	  
meget	  overbevisende,	  fokuseret,	  karismatisk	  og	  indlevende	  
i,	  hvilket	  gør	  undervisningen	  levende	  og	  medrivende	  for	  
kursisterne.	  Jeg	  var	  næsegrus	  af	  beundring	  over,	  at	  de	  fik	  
alle	  kursisterne	  med	  på	  deres	  præmisser	  og	  fik	  dem	  til	  at	  
indgå	  under	  de	  strukturer,	  Søstrene	  opererer	  under.	  De	  
hårde	  negle	  blev	  til	  smør	  og	  de	  generte	  piger,	  fik	  hård	  på	  
brysterne!	  	  

Det	  er	  ikke	  sidste	  gang,	  jeg	  overlader	  mine	  kursister	  til	  Sø-‐
strenes	  kærlige	  behandling!	  

- Marie Lind; underviser, FLOW VUC 

Sisters	  Hope	  
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SISTERS HOPE 

Sisters Hope er en kunst-uddannende metode og et 
praksisbaseret research værktøj, som tager sit ud-
gangspunkt og er funderet i en fiktiv kerne, der aktive-
res i forskellige kontekster. Det involverer dels konstruk-
tionen af et kropsligt scenekunstnerisk parallelunivers 
og dels en virtuel platform der forlænger Sisters Hope-
universets liv udover de fysiske manifestationer. Sø-
strenes mission er at eksperimentere med og forske i 
hvilke værdier samfundet, i det nye paradigme efter 
krisen, skal være baseret på nu hvor det gamle er brudt 
sammen. I denne udforskning har de særlig fokus på 
uddannelsessystemet og udviklingen af nye læringsme-
toder. 

Sisters Hope er stiftet af ph.d. Anna Lawaetz og 
cand.mag. og performer Gry Worre Hallberg i 2007. I 
det fiktive univers ligger de krop til hhv. Coco og Coca 
Pebber – Tvillingesøstre og forstanderinder på skolen 
Sisters Hope. 

Kontakt: sistershope@sistershope.dk 

∆∆∆ 

FIKTIONEN 

As orphanages the sisters left what they had known to 
be their home and drew into the yet unfamiliar and un-
known world that to the two little girls seemed infinite. 
With them they brought their most treasured belonging: 
Their fathers book. They would read from it on streets 
and straits. In the beginning the sisters had nowhere to 
go, but as they begun to read and convey tales people 
assembled around them – they were drawn to them – 
curious and magnified by what they had to say. They 
found what the heard to be beautiful. As time passed 
several supporters bounded with them. They realized 
that they possessed the power to create and with-bring 
joy, as do all human beings. And they found that this 
great gift should be organized so that everyone could 
part-take in this joy and acknowledge their own power. 

This was the foundation of the school Sisters Hope. The 
world they are operating in is dominated by the spread 
of an epidemic. The story goes that when it strikes, the 
body of the attacked is slowly paralyzed from within. 
Every part of the dying body gradually turns numb and 
the senses dissolve. One will slowly but steadily loose 
the ability to smell, hear, feel, taste and see. However, 
one part of the body is left untouched – the cerebrum. 
In contrast this part of the body is enlarged, leading to 
human organizations of very big heads. These remains 
are called Capita, as is the epidemic. To prevent the 
spread of Capita, the sisters focus specifically on the 
aesthetic, sense-oriented, mode of being in the world. 
Hence, the school teaches principles that activate this 
dimension. 
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INSPIRATIONEN 

"Hvis ikke vi lever os ind i livet og det intense kvadrat 
der er kunsten forsvinder det" - Kodal 
 
Sisters Hope er udviklet med afsæt i en tendens inden-
for kunstverdenen, der de sidste 10 år har vundet mere 
og mere frem, og som vi kalder  ‘levende og relationelle 
fiktive paralleluniverser’ - Fiktive historier udleves på 
særlige rammesatte steder mellem performere og pub-
likum (eller relationelle co-deltagere) hvilket resulterer i 
oplevelsen af at være i parallelt, men dog virkeligt, uni-
vers, hvor livet fornemmes intensiveret. Indenfor per-
formancegenren er denne leg med virkelighed og fiktion 
blevet forfinet i det nye årtusinde. Herhjemme er især 
kunstnergruppen SIGNA et kendt eksempel på denne 
tendens, men der er tale om en bredere bevægelse der 
mere generelt knytter sig til de relationelle (90erne) og 
fiktionsstrategiske (00erne) bølger. Tendensen indskri-
ver sig åbenlyst i forskellige kunstneriske fagtraditioner 
især performance-, installationskunst.  

 

MISSIONEN 

Arbejdet i Sisters Hope udspringer af en to dybe motiva-
tioner: 

1. At demokratisere den æstetiske dimension.  
 

2. At udvide grænsefalden mellem teori og prak-
sis med udgangspunkt i performance-kunst og 
forskning. 

At demokratisere den æstetiske dimension: Denne 
mission knytter sig til vores forståelse af den vestlige 
verden, som primært værende domineret af det økono-
miske systemet, hvis præmisser igen dominerer den 
måde vi er tilstede i verden på – Vores værensmodus. 
Således tages centrale beslutninger på baggrund af 
præmisser som ’er det effektivitet’, ’er det rationelt’ og 
’kan det betale sig’. Siden industrialiseringen har den 
æstetiske oplevelsesdimension på din side fungeret i et 
eksklusivt (moderne) kunstsystem, hvor kunstens auto-
nomi og idéen om kunstgeniet er blevet dyrket. Såldes 
er vores ’våben’ et to-sidet sværd, idet vi både ønsker 
at inspirere til at den æstetetiske, som vi især forstår 
som en sanselig, oplevelse af verden får en central 

plads i det nye paradigme, samtidig med, at vi i denne 
bevægelse, åbner op for kunstens eksklusivitet –Det 
skal ikke kun være ’kunstgeniet’ forundt at opleve ver-
den gennem den æstetiske dimension – Det er et pa-
rameter vi tilbyder alle dem vi møder gennem vores 
univers. Endvidere opfordrer vi disse deltagere til selv 
at faclitere nye universer med samme formål, og på den 
måde skabe en bevægelse mod det nye, mere sanseli-
ge paradigme.  

At udvide grænsefalden mellem teori og praksis 
med udgangspunkt i performance-kunst og forsk-
ning: Sisters Hope indskriver sig i den nye tendens til 
artbased-research som både ses indenfor kunstverde-
nen og akademia, og det forskningsmæssige udgangs-
punkt, baserer sig på et scenekunstnerisk greb hentet 
ud af interaktive installationsperformances. Udover at 
videnproduktion er et vigtigt element i værkets tilblivel-
se, er den pædagogiske forskel på værket på kunst-
scenen og her, at elever og lærer bliver medskabere, og 
at man ikke efterlades til sig selv efter mødet med vær-
ket, men at der er indarbejdet evalueringsproces – eller 
som man i ritualteorien arbejder med: En postliminal 
fase. Dvs. at vi har transformeret et kunstgreb til en 
pædagogisk metode og mulighedsrum – Se artikel om 
dette greb under ’Artikler’). 

Der hvor vi, i første omgang, har valgt at trænge ind for, 
at demokratisere den æstetiske dimension og udvide 
grænsefladen mellem teori og praksis er i uddannelses-
systemet. 

UDANNELSESSYSTEMET 

Se skole-universet Sisters Hope her: 
https://vimeo.com/16651570 

Sisters Hope er en del af en bevægelse mod det nye 
samfundsparadigme paradigme der sætter den sanseli-
ge og poetiske oplevelse i centrum for erkendelsen af 
verden (se The Poetic Revolution og The Sensuous 
Society under ’Co-Movers’). For en transformation af 
hele samfundet må ikke mindst samfundets grundlæg-
gende institutioner tilskyndes til at gå i en ny retning. Vi 
tror på at inspirationen sker gennem det enkelte men-
neske, pioneren, der begynder at bevæge sig ud i 
ukendt land. Med Sisters Hopes fokus på og indtræn-
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gen i uddannelsessystemet er det vores håb at kunne 
inspirere en vifte af modige unge mennesker – morgen-
dagens ledere. Gymnasieskolen har været den første 
institution vi har rettet vores blik mod. Derfra udvider vi 
vores fokus i begge retninger – Til hhv. Folkeskole, 
børnehave og vuggestue-niveau og de videregående 
uddannelser forankret i den akademiske verden. 

GYMNASIESKOLEN 

Det performance-design vi opererer med nå vi manife-
sterer Sisters Hope i gymnasieskolen er som oftest et 
to-dages intenst workshop-forløb, der er bygget op i tre 
etaper, der også kan forstås ud fra den ritualteoriens 
kortlægning af ritualets tre faser: pre-liminal, liminal og 
post-liminal (første gang formuleret af Van Gennep 
1909 og siden udbygget af Turner (1969)). Målet med 
gennemlevelse af de tre faser er en transformation af 
den deltagende. Den pre-liminale fase forstås som se-
perationsfasen – Her adskilles deltageren fra sit hver-
dagsliv og forberedes på at gå ind i den liminale fase, 
hvor transitionen kan finde sted. Den liminale fase er 
således også et potentielt farligt sted, fordi der foregår 
en eksekvering af et selv, for at et nyt skal kunne frem-
komme. Det liminale rum er således også defineret ved 
at være afgrænset fra hverdagsvirkeligheden. Geninte-
grationen i denne finder til gengæld sted i den post-
liminale fase, hvor deltageren føres tilbage i sin daglige 
kontekst, nu med sit potentielt transformerede selv. Den 
post-limale fase er derfor også ekstremt vigtig ifht. fast-
holdesen af transformationen – Forankringen af foran-
dringen.  

De tre faser vores workshop er bygget op omkring er: 

1. For-læring (pre-liminal) 
2. Aktion i fiktionen (liminal) 
3.  Evaluering (post-liminal) 

 

For-læring (pre-liminal) 

Eleverne sendes ikke direkte ind i det fiktive univers 
Sisters Hope. Derimod starter workshoppen med en 
teoretisk introduktion til den kunstneriske tendens Si-
sters Hope udspringer af (se afsnittet ’Inspirationen’ 
ovenfor). Derefter præsenteres fiktionsrammen. Denne 
fortælles i et rum der gradvis bliver mere og mere mæt-
tet af poesi og sanselighed. Som led i denne introdiktion 
får eleverne deres nye navne og funktioner gennem et 
”dåbsritual”. Louise Jensen bliver f.eks. til Chloé Zim-
mermann og på eliteskolen er hun udover at være elev 
også tildelt funktionen; ’Watchman’. Når tiden er moden 
transformere vi sammen rummet. Eleverne erfarer på 
den måde selv hvordan de kan omdanne deres vanlige 
klasselokaler til den magiske fysiske ramme om Sisters 
Hope-skolen.  

Aktion i fiktionen (liminal) 

Når man træder ind i den verden eleverne bygger op 
mødes man af et univers der emmer af østeuropæisk 

dekadent forfald og en verden hvor intet er ’som om’, 
men samtidig ikke er virkelighed som i (hver-
dags)virkeligheden. Er der fx en telefon kan man virke-
lig ringe til en anden i universet, er der en vask, kom-
mer der vand ud af hanen når man tænder for den, osv. 
I modsætning til de traditionelle teaterkulisser, fungerer 
alt og kan forklares indenfor fiktionen, hvilket giver fikti-
onen en enorm kraft - Den balancerer på kanten mellem 
virkelighed og fiktion, og virker derfor meget autentisk. 
Det betyder også at eleverne ikke agerer, som man ser 
det på en teaterscene, for de ’lader ikke som om’. Det 
her er ikke en scene med en fjerde væg, men netop 
performernes eget univers, hvor de spiser, sover, ar-
bejder, morer sig, bliver sure, osv., m.a.o. hvor de lever. 
Deres liv udspiller sig i dette sanselige, liminale rum 
hvor alle udvekslinger opleves intensiveret – Den fiktive 
ramme er deres psykologiske sikkerhedsnet, for selv 
om deltagerens krop er tilstede i rummet, sætter de sig 
selv på spil gennem en anden karakter. 

Se mere fra Sisters Hope mættede univers her: 
https://vimeo.com/17307379 

Evaluering (post-liminal) 

Når fiktionen er sat i gang, både i kunstinstallationen og 
i den kunstpædagogiske version, skrider tiden, og man 
kan lege indenfor universet i timevis, ja dagevis hvis der 
var mulighed for det. Men det er der ikke, for hverdags-
livet kalder, og det er netop i dette hverdagsliv vi ønsker 
at eleverne skal tage erfaringerne og læringen fra fikti-
onsrummet med. Vi har erfaret at deres sanselighed og 
kropslighed aktiveres og at det skaber en form for krea-
tiv frihed samtidig med en koncentreret fordybelse, der 
er særegen i vores kultur og i forlængelse heraf begyn-
der de at reflekterer på nye måder. Denne læring inte-
grerer vi gennem samtaler og dialog når fiktionen er sat 
ud af spil, så de husker den, selv efter de har vasket 
håret og taget neglelakken af.  

Vi har bl.a. manifesteret Sisters Hope på FLOW, VUC, 
Odense af flere omgange og Aurehøj Gymnasium 

Vores indsats i gymnasieskolen forstærkes med projek-
tet Sisters Academy.  
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SISTERS ACADEMY 

 

Søstrene flytter ind som rektorer på VUC FLOW i hele 
oktober måned 2013. Forud for indflytningen vil bygnin-
gen scenografisk (især igennem lyd- og lysdesign i 
klasser, på gange og toiletter herunder installation af 
radiosender på rektorernes kontor – og modtagere i alle 
klasselokaler) blive omdannet til performanceinstallatio-
nen Sisters Academy. Lærerkollegiet er de første sø-
strene underviser, så de igen kan underviser eleverne 
på Sisters Hopes præmisser. Lærekollegiet forpligtiger 
sig efter indtræden i fiktionen  på at undervise i det nye 
pensum for eleverne, som de også selv er med til at 
udvikle undervejs og løbende har reflekterende lærer-
møder og rapportskrivninger omkring. Vi vil observere 
undervisningen, give feedback og i øvrigt udføre andre 
individuelle og kollektive ritualer efter behov. 

Udover det erfaringsmæssige output skabes der også 
undervejs rapporter af både lærere, elever og ”rektorer”, 
der samles i en fælles udgivelse. På baggrund af pro-
jektet vurderes det, om der er potentiale til at udvikle 
hhv. en nordisk og en Europa-turne hvor Sisters Aca-
demys nyudviklede og -afprøvede metode kan bruges 
til at kortlægge i første omgang det nordiske og siden-
hen det europæiske undervisningssystem på gymnasi-
eniveau, få et indblik i unge nordboeres og europæeres 
drømme og videreudvikle en model for et nyt nordisk og 
sidenhen tværnationalt uddannelsessystem. Gymnasie-
skolen i det nye paradigme på tværs af landegrænser.  

FOLKESKOLE, BØRNEHAVE OG VUGGESTUE 

Når vi har skabt grundlag for en ny gymnasieskole har 
vi, bl.a. inspireret af Rudolf Steiner, ambitiøse og 
drømmende forestillinger om Sisters Hopes kunstpæ-
dagogik som indspark i og evt. fundament for hhv. fol-
keskole, børnehave og vuggestue-institutioner. 

 

AKADEMIA 

Sisters Hope indskriver sig i den nyere men voksende 
tendens til artbased-research som både ses indenfor 
kunstverdenen og akademia. Vores forskningsmæssige 
udgangspunkt, baserer sig på det scenekunstneriske 
greb hentet ud af interaktive installationsperformances. 
På den måde kan man forstå de manifestationer vi fore-
tager, uanset om dette er workshops, middage (se af-
snit ’Dining with The Sisters’ nedenfor) eller månedlan-
ge installationer, som Sisters Academy, som værker, i 
hvilke videnproduktion er et vigtigt element. Således er 
der også tale om en gennemsigtig og forskningsbaseret 
undersøgelsesproces hvor alle præmisser eksperimen-
teres med og sættes under kritisk lup, når vi undersøger 
hvad værdierne i det nye samfundsparadigme skal væ-
re med udgangspunkt i den æstetiske dimension. 

  

På (semiotisk) værkniveau er der i Sisters Academy en 
udtrykt dobbelt(moralsk)hed mellem hvad man siger og 
gør (se f.eks. billedmateriale) – Fx at tale om alles lige-
værdighed, og samtidig være et ekstremt hierarkisk 
system med søstrene som skolens ’enevældige’ rekto-
rer på toppen. Formålet med denne dobbelthed, er dels 
at appellere til det legende og kreative i deltagerne så-
vel som det kritisk tænkende.  
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DINING WITH THE SISTERS 

 

“Vi startede fredag aften med transformation og tavs 
middag med søstrene Pebber. Det var en vild oplevel-
se. Det var så anderledes end noget andet der er prø-
vet før, ingen i Skovmosen kunne sige sig fri fra et det 
gjode meget stort indtryk. Det var genialt.” 
 
- Charlotte Borup, leder af den integrerede institution, 
Skovmosen 
 
Dining With The Sisters er Sisters Hope-effekten 
kondenseret til en enkelt aften, hvor drømme og sanse-
lighed er på menuen til en Silent Dinner. The Silent 
Dinner tilbydes til enhver sammenhæng, hvor der er 
brug for eller lyst til at møde hinanden på nogle andre 
præmisser end hverdagens. I et udsnit hverdagsliv, hvis 
hverdagslivet var formet af den æstetiske dimension – 
En smagsprøve på middagen i The Sensuous Society.  

Forud for middagen vil søstrenes gæster modtage en 
velduftende invitation med posten. På brunt papir med 
silkebånd og i en kuvert forseglet med lak forklarer sø-
strene præmisserne for middagen og inviterer gæsterne 
til at drømme med allerede fra de modtager brevet (for-
læring/pre-liminal). Brevet fortæller: 

We are very grateful to be able to invite 
you as our guest in “Dining with The Sis-

ters” at our beautiful residences.  

You will receive a new name with which we 
invite you to explore your poetic self 

while dining with the sisters. Maybe you 
have facets which you do not have the 
chance to investigate in your everyday 

life: This is your chance – we recommend 
that you take it. We kindly ask you to 
let your thoughts and mind flow and to 

fill in the question sheet. 

We also ask you to bring your very finest 
gala wear and suitable make-up to fit 
your new poetic and fictional persona. 
This is a chance to play so bring what 

makes your heart shiver and your fantasy 
spin. 

Enjoy your journey! 

We will await you on the other side. 

Sincerely, 
The Sisters – Coco and Coca Pebber 

 

Vi foretrækker at The Silent Dinner foregår på et udvalgt 
magisk sted, hvor gæsterne fjernes fra deres daglige 
fysiske rum (liminal). Den fuldkomne transformation 
sker når de er ankommet. En for en inviteres de ind til 
en individuel fysisk transformation. Negle og læber tilfø-
res rødt, håret sættes, duftevand trænger ind i huden, 
mens blid musik og soundscapes med en nostalgisk og 
drømmende aura fylder rummet. De inviteres til at dvæ-
le i dette limbo ind til de er klar til den fulde transforma-
tion og kan møde verden med deres fiktive, poetiske 
selv. Først da er de klar til middagen – En flerretters 
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ekstravaganza. Middagen udfolder sig i stilhed, skøn-
hed og sanselighed, med søstrene som rammesætten-
de værtinder og overraskelser der pirrer sanserne un-
dervejs… 

Efter middagen bryder vi rituelt fiktionen og byder ind til 
den post-liminale fase. Dette er et tidspunkt for refleksi-
on over det der lige er forløbet. En fase, der som nævnt, 
er af stor vigtighed for integrationen af denne oplevelse 
i gæsternes daglige liv. 

Se søstrene i drømmenes dimension her: 
https://vimeo.com/16651126 

SOCIALE MEDIER 

Stranger:	  Who	  are	  you,	  Coco	  and	  Coca?	  
	  
The	  Sisters:	  We	  are	  the	  twin	  sisters	  appearing	  in	  your	  
dreams,	  enchanting	  the	  streets	  on	  which	  you	  walk,	  picking	  
you	  like	  an	  apple	  from	  a	  tree	  that	  you	  courageously	  climbed,	  
keeping	  you	  safe	  and	  warm	  like	  the	  heat	  in	  your	  mother’s	  
womb.	  
	  
Stranger:	  Sweet	  like	  honey.	  Kisses	  Coco	  and	  Coca.	  
	  
The	  Sisters:	  If	  you	  see	  any	  lost	  children	  and	  youngsters	  
searching	  confusedly	  on	  the	  streets	  and	  the	  forgotten	  places	  
of	  this	  town,	  please	  lead	  them	  to	  “Sisters	  Hope”	  –	  we	  shall	  
not	  disappoint	  them.	  
 
- Samtale udfoldet på Facebook, 16, juni 2010 

Søstrene har også et virtuelt liv. De lever, ånder og for-
merer sig på vores hjemmeside, vores Vimeo-side og 
på vores personlige profiler og på vores officielle Sisters 
Hope-side på Facebook. Det betyder, at hver gang vi 
skriver noget på nettet i relation til Sisters Hopes fiktive 
univers kommunikerer vi som Søstrene. 

Ved at give Sisters Hope liv på Facebook og andre so-
ciale medier på nettet, indtræder Søstrene i et miljø af 
folk som ikke fysisk har mærket noget til vores univers 
endnu. Derved vil de også få chancen for at dykke ned i 
den fiktive magi og kunne bruge det som inspiration. Så 
vores aktivitet på sociale medie-sider relaterer til vores 
mål om at demokratisere den æstetiske dimension og 
også til vores udforskning af det poetiske jeg i potentielt 

alle situationer i hverdagslivet. Ydermere styrker det 
fiktive liv på vores sider kernen i vores univers og fun-
gerer som et sted, der kan bruges til at udvikle og raffi-
nere fiktionen i samarbejde med andre bruger af sociale 
medier. Det er netop også på dette punkt, at et univers 
adskiller sig fra en ’event’ eller et værk der er afgrænset 
i tid og rum. Så længe universet klinger i bare en person 
lever det videre på et simultant niveau og rummer derfor 
et kæmpe forholdsvist uudforsket potentiale (se artikel 
’Establish Universes * Creating Movements’ under ’Ar-
tikler).  

Således ligger ambitionen for Sisters Hopes univers i 
sidste ende i at stræbe efter gennembrud og transcen-
dens, på forskellige måder, igennem kontekster som 
ligger videre end kunstverdenen og derved fungere som 
et værktøj til at demokratisere den æstetiske dimension 
indenfor uddannelsessystemet, akademia og videre ud i 
vores virtuelle og fysiske sociale samfundsliv.  

CO-MOVERS 

 

THE POETIC REVOLUTION 

Sisters Hope er en del af The Poetic Revolution - En 
bevægelse mod det poetiske som både eksplosioner og 
en gennemgående strøm i hverdagslivet. 

Se: thepoeticrevoltion.com  

UNFOLDING ACADEMIA 

Sisters Hope er en del af en bevægelse indenfor aka-
demia der udforsker nye former for forskning og 
(re)præsentation. Sisters Hopes bidrag har frem til nu 
været skabelsen af interaktive og affektive læringsrum. 
Unfolding Academia har bl.a. manifesteret sig gennem 
en serie af internationale symposier i et samarbejde ml. 
Københavns Universitet, Freie Universität Berlin og 
Goldsmiths London. 

Se: unfoldingacademia.wordpress.com 
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THE SENSUOUS SOCIETY 

I arbejdet med at definere værdierne i det nye sam-
fundsparadigme, arbejder søstrene proaktivt mod The 
Sensusous Society som sætter den æstetiske dimensi-
on som overlægger og primær inspirationskilde i defini-
tionen af det nye samfund. 

Se: thesensusuossociety.com 

 

 

 

 

ARTIKLER 

Alle artikler kan downloades fra sistershope.dk 

The Significant Event. Establishing Universes, Cre-
ating Movements i ISSUES  #2, 2012 

Protected by the fiction i CCC, Goldsmiths, ISSUE 1 # 
Novelty, 2011 

En kunstpædagogiks strategi forankret i samtids-
konstnerisk tendens i Peripiti #15, 2011 

Sisters Hope i Afart, 2011 

At fænge elever med fiktion i the journal Gymnasie-
skolen, 2010 

 

CONTACT 

 

Mail: sistershope@sistershope.dk 

Web: sistershope.dk 

Facebook: facebook.com/pages/Sisters-
Hope/146993448712871 

Vimeo: vimeo.com/sistershope 

 

∆∆∆ 

GREETINGS 

Se forårshilsen fra søstrene her: https://vimeo.com/17308644 

 

	  


