


Alchemist er holistisk cuisine. 
Det omdefinerer spisning!
På samme måde som de gamle alkymister forsøgte at smelte filosofi, naturvidenskab, religion og kunst sammen for 
at skabe en ny forståelse af verdensordenen, er målet med Holistisk Cuisine at omdefinere og udvide vores 
forståelse af begrebet spisning.

Holistisk spisning er pr. Definition flerlags. Det trækker på elementer fra gastronomi, teater og kunst såvel som 
videnskab, teknologi og design for at skabe en altomfattende og dramaturgisk drevet sensorisk oplevelse.

Smag, ingredienser af høj kvalitet, dygtig tilberedning og processen med at spise danner grundlaget, men oplevelsen 
er designet til at strække sig ud over tallerkenen og sive ind i både de umiddelbare fysiske omgivelser såvel som at 
overskride tid og rum.
Holistisk køkken er beregnet til at blive oplevet. 

Præsentation af Alchemist – med Rasmus Munk (Chefkok og Partner i Alchemist)´s egne ord:





Lad os kigge lidt på hvad Alchemist ér  

https://www.youtube.com/watch?v=PkTN0RSHv8U

https://www.youtube.com/watch?v=ioqEUxpGjEI

https://www.youtube.com/watch?v=e4_3re8CJKo

Planche- klip :  https://youtu.be/IegvfbuxXCE?t=3374 (56:14 – video om selve tilblivelsen af bygningen)

Vlog af mad- og rejse bloggere - Anders Husa & Kaitlin Orr: https://youtu.be/ZtzrZxtRDPM

Hjemmesiden: https://alchemist.dk/
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Projekterne 

1)
Hvordan kan man gentænke visningen af den menu gæsten har spist.

2)
AR Interaktiv præsentation af retterne der ekskluderes ud i enkelte ingredienser, deres baggrund og produktions 
processer (Movie scifi UI/HUD design)

3)
Interaktiv installation i form af storskærm eller projektor som gæster kan interagere med i real time



Nu skal du tage et valg om hvilket projekt du kunne tænke dig at innovere på. Du har 5 minutter til overvejelsen ;-)   

- Vælg hvilket projekt du vil være på (nr. 1, 2, eller 3) - og giv din underviser besked. 

- Grupperne dannes af underviserne i fællesskab.

- Gruppelisterne bliver lagt på Teams i Innovation Camp 2020 under filer i ”grupper” mappen senest fredag.

På mandag klokken 9.00 skyder vi årets Innovation Camp i gang på Teams med en velkomst, mere info omkring 
ugen og en præsentation fra Alchemist



Vi glæder os til at skyde årets Innovation Camp i gang med jer på mandag  
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