
Showgus 
- Frederiksberg Svømmehal og Nordic Health and Living åbner saunadøren til fortryllende 
underholdning og varme 

 

 

 

 

 

Eftermiddagen byder på 

Vi starter med en klassisk saunagus, som er aromaterapi i en sauna. En gusmester kommer vand og 

æteriske olier på saunastenene, så luftfugtigheden og varmen gradvist stiger. Indledningsvis vil gusmesteren 

fortælle om, hvilke olier der er valgt til den enkelte gussession og forklare hvilke gavnlige effekter, som de 

valgte olier har på både krop, sjæl og sind. Dufte og varme fordeles i hele saunaen, når gusmesteren svinger 

sit håndklæde ved brug af forskellige former for sving. Til en klassisk gus, er det muligt at fokusere på roen 

og vejrtrækning, og koncentrer sig om modtage varmen og indånde duftene gennem næsen.  

En klassisk gus varer typisk 10 minutter. 

 

Vi fortsætter med en klassisk moderne saunagus, som indbyder deltagerne til at åbne øjne og ører. Samtidig 

med at du har fokus på varmen og duftene, kan du også nyde gusmesteren, som kombinerer sine 

håndklædesving til en koreografi, der er tilpasset musik.  

En klassisk moderne saunagus varer typisk mellem 10-15 minutter. 

 

Showgus fusioner den klassiske moderne saunagus med teater, hvor gusmesteren - eller flere gusmestre på 

samme tid – udfører en fortælling i saunaen. Fortællingen kan indeholde alt det du også kender fra en tur i 

teatret; lys, kostumer, rekvisitter, replikker og musik. Showgus berører endnu flere sanser – så forbered dig 

på en oplevelse - som kan få dig til at grine og græde! 

En showgus varer typisk 15 minutter. 

 

Program 

Kl. 21.00  Velkomst i forhallen og omklædning i luksusomklædningen hvor der er private 
omklædningsbåse 

Kl. 21.15  Vi mødes i kurbadet og starter stille ud med en klassisk saunagus, som varmer kroppen op. 

 Vi fortsætter med en moderne klassisk saunagus, og varmer stemningen op.      

  1. showgus 

  2. showgus 

Kl. 23.00  Omklædning og tak for i dag.  

 

  



Tilgængelige faciliteter i kurbadet 

Mellem saunagusene vil der blive serveret sæsonens frugt og saft. Og der vil være fri adgang til kurbadets 

øvrige faciliteter: 

 Fordybelsesrum 

 Massagestole 

 Dampbad og sauna 

 Salt- og infrarød sauna 

 Mosaikbænke med varme 

 Floating i saltvandsbassin 

Læs mere om hver af faciliteternes gavnlige effekter på krop og sind. 

 

Vær opmærksom på 

Under og efter en saunagus mister kroppen op til 1,5 liter væske. Derfor er det meget vigtigt at du både før, 

under og efter, er meget opmærksom på at spise og drikke regelmæssigt, så energidepoterne er fyldt op. 

 

Vi værner om god saunakultur  

 Renlighed & hygiejne: Vask dig inden og efter du går i sauna 

 Hensyn: Sid altid på et håndklæde der dækker hele kroppens berøring med saunabænken. Vær 
stille under en saunagus, og giv plads til sanserne. 

 Grænser: Lyt til og respekter din egen krops grænser. Føler du ubehag, kan du altid forlade 
saunaen. 

 

Medbring 

 Badetøj 

 Et ekstra håndklæde som du kan bruge i kurbadets faciliteter og i saunaen 

 20kr. eller polet til omklædningsskabet 

 Evt. en drikkedunk 

 Evt. badetøfler og badekåbe. 

 

Vi glæder os til at se jer til en aften med fortryllende underholdning og varme! 

 

http://nordichealthliving.com/

