
 

ÅRSPLAN   2017/18 
Klassetrin   5.   Og   6.   klasse  
 
Den   personlige   tilgang   til   danseundervisningen. 
 
At   være   forberedt   og   parat   til   at   modtage   undervisningen.   At   vise   en   respektfuld 
holdning   og   opførsel,   både   i   forhold   til   læreren   og   til   kammeraterne.   At   bidrage   til   et 
godt   arbejdsklima,   være   motiveret   for   at   danse,   vise   engagement   og   vilje   til   at 
samarbejde.   
 
At   kunne   arbejde   selvstændigt,   såvel   i   grupper   som   alene.   At   tage   ansvar   for   sin   egen 
tekniske   udvikling   og   kunne   fordybe   sig   og   at   tage   ansvar   for   egen   læring.  
 
At   kunne   modtage   koreografi   og   bidrage   med   kreativt   materiale   i   ulige 
arbejdsopgaver. 
 
At   kunne   bruge   en   træningstime   som   et   led   i   ens   udvikling   både   danse   teknisk   og 
kunstnerisk. 
  
Undervisningen   er   sammensat   af   forskellige   elementer,   således   at   der   opbygges   et 
solidt   danse   fundament   for   den   enkelt   elev. 
 
I   skoleåret   17/18   vil   der   blive   sat   ekstra   fokus   på   fysikalitet   og   flexibilitet.   hver   træning 
vil   starte   med   en   fysisk   warm-up   den   såkaldte   7   min   warm-up,   og   der   vil   blive   afsat   5 
min   til   stræk   efter   hver   træning.   fysisk   test   vil   stadig   foregå   før   og   efter   ferier.  
Der   er   i   år   også   kommet   en   ekstra   danse   klasse   på   skemaet,   den   såkaldte   moving 
class.   moving   class   er   timen   hvor   vi   får   sved   på   panden   fra   start   til   slut.   masser   af 
fraser,   massere   af   trin   i   højt   tempo.   Men   også   mulighed   for   at   arbejde   med   koreografi 
op   til   produktioner.   
 

● Klassisk   ballet 
● Bournonville   skoler 
● Tåsspids   Træning   5,   6   Ballet   
● Moderne   dans 
● Moving   class 
● Fysikalitet  
● Musikalitet 
● Improvisation 
● Kreativitet  
● Komposition  
● Koreografi 
● Scenisk   udtryk/   mimik 
● Samarbejdsopgaver/Korps   arbejde 
● Styrkehjul 
● Personlig   vejledning 
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Uge   33   -   42.  
Skolestart   frem   til   efterårsferien 

1) Fysisk   test   ved   skolestart 
2) Arbejde   med   placering   i   form   af   den   daglige   danseundervisning 
3) Moving   classes   med   fokus   på   kondition   (Mette   underviser)   
4) Bournonville   repertoire  
5) Samtaler   med   hver   enkelt   elev   sammen   med   klasselærer   og   fagreferent   som 

har   fokus   på   Styrkehjulet,   der   bruges   til   skole-hjemsamtalerne 
6) Træningstur   til   Oure. 
7) Fysisk   test   før   efterårsferien. 

 
Uge   43   til   uge   51 

1) Fysisk   test  
2) Første   standpunktsark 
3) Skole/hjem   samtaler.  
4) Fysisk   test   inden   juleferien/   uddeling   af   træningsprogram 
5) Produktion   -   Juleforestilling. 

 
I   den   daglige   træning   vil   vi   tage   udgangspunkt   i   fagplanerne  
Der   vil   også   blive   arbejdet   meget   med   koreografi,   musikalitet,   og   scenisk   udtryk   i 
denne   periode,   da   vi   er   i   produktion 
 
Uge   1   og   frem   til   uge   7   vinterferie 

1) Fysisk   test  
2) Arbejde   med   Styrkehjulet.  
3) Indlæring   af   programmet   til   evaluering. 
4)    Koreografi   til   Store   Balletskoledag  
5) Fysisk   test   før   vinterferien. 

 
I   den   daglige   træning   er   der   fokus   på   koreografi   til   Store   Balletskoledag   og 
evalueringsprogrammet. 
 
Uge   8   til   uge   12   (Påskeferie) 

1) Fysisk   test 
2) Koreografi   til   Store   Balletskoledag  
3) Store   balletskoledag   4.   Marts.  
4) Indlæring   af   programmet   til   evaluering 
5) Fysisk   test   før   påskeferien. 
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Uge   14   -   25   Sommerferien 
1) Fysisk   test  
2) Evaluering   Balletten   d.   15.   maj.   Dans   d.   23.   Maj   2018  
3) Feedback   med   hver   enkelt   elev   i   forhold   til   evalueringen.  
4) Indlæring   og   uddeling   af   træningsprogram   til   sommerferien. 

 
 
I   den   daglige   træning   er   der   fokus   på   evalueringsprogrammet. 
Efter   evalueringen   (den   15.   og   23.   Maj   2018)   vil   der   i   undervisningen   blive   arbejdet 
med   scenisk   udtryk,   koreografi   og   korps   arbejde   frem   til   sommerafsluttning   og 
dimission. 
 

DET   KONGELIGE   TEATER   BALLETSKOLEN   ODENSE  
The   Royal   Danish   Theatre   Ballet   School   Odense 

Jernbanegade   20               DK-5000            Odense   C 
Telefon:   63   12   32   12         E-mail:     post@kglteater-odense.dk          CVR:   26804493 

mailto:post@balletskolen-odense.dk

