
Mit forløb 

 
1. Brainstorm 
2. Mere brainstorm 
3. Finder ud af at jeg vil lave et 

installations kunstværk 
4. Internet research: 

 
5. Elsker det 
6. Elsker især: 

 
7. Laaaang pause 
8. Besøg på Museet for Søfart hvor jeg 

finder ud af, hvilke materialer jeg vil 
bruge 

9. Snakker med pedellerne om det kan 
lade sige gøre - det kan det ikke 

10. Opgiver EE opg.  
11. Overspringshandlinger 
12. Køretur med Jørgen pedel, hvor jeg 

finder et rivenet 
13. Ser håb 
14. Finder ud af at det er for dyrt at bruge 

snor 
15. Mister håb 
16. Overspringshandlinger 
17. Finder et sejt billede på nettet: 

 
 

18. Finder ud af at jeg vil tage analog 
fotos, af folk der sover 

19. Får en masse filmruller, som tidligere 
elever har taget af fotolæren Peter 

20. Siger fuck dig snor og velkommen til 
filmruller 

21. Tager billeder af folk der sover hele 
juleferien 

22. Elsker min EE opgave 
23. Føler at min EE opgave går så godt, at 

jeg ikke behøver at lave noget 
24. Nederlag efter at have været 4 timer i 

mørkekammer, og får fremkald 3 
billeder…. 

25. Får klistret lidt filmruller sammen 
26. Lang pause hvor jeg føler, jeg ikke kan 

komme videre med min opgave 
27. Opdager at der er 3 uger til at vi skal 

være færdige!!! 
28. Får endelig fremkaldt alle billeder 
29. Får mit rivenet op, og hænge og 

begynder at hænge tingene op 
30. Begyndende håb 
31. Føler min opgave består af for lidt 
32. Finder ud af at jeg gerne vil have 

godnatsange spillet på fløjte ind over 
33. Kan se et lys for enden af tunnelen, og 

føler at jeg når at blive færdig 
34. Forbereder indspilning af 

godnatsange 
35. CORONA RAMMER 
36. KAOS 
37. Tager min fløjte og filmruller med 

hjem, så jeg kan lave det derhjemme 
38. Stresser over forord og efterskrift 
39. Ender med ikke at få lavet fløjte og 

filmruller derhjemme 
40. Vi kommer tilbage på efterskolen 
41. Vi får at vide, at det ikke kan udstilles 

fysisk - ergo, hele mening med min 
opgave er meningsløs 

42. 2 uger går 
43. Finder ud af at vi kun har 1 dag til at 

gøre det færdigt!! 
44. Dropper fløjtespil pga manglende tid 

og manglende struktur #øv 
45. Skynder mig at hænge det sidste op 
46. Prøver at tage nogle flotte billeder 
47. Sletter hele mit forord,  og skriver et 

digt i stedet 
48. Aflevere hele lortet glad 23:59 til Alex 
49. Lettelse og tak for nu :) 


