Odense 19. sep. 2018
Til alle elever og forældre i 3. - 9. klasse
I mange år har skoleåret budt på bl.a træningstur til Oure. Det har været skønne dage fyldt
med leg, læring, grin og masser af dans. Sådan plejer det at være. Men “plejer” fungerer ikke
altid bedst, og Balletskolen er og skal være i evig faglig og kunstnerisk bevægelse, forandring
og udvikling.
Efter vores innovationsdage, hvor vi så hvordan eleverne foldede Snedronningen, ud har vi i
stigende grad brug for at kunne samle alle vores elever “store og små” samtidigt. Vi har
besluttet at udvikle elevernes input vedr. udviklingen af vores juleproduktion, samtidig med, at
vi ønsker at få mulighed for at kunne arbejde på tværs af klassetrin; noget som det
sædvanlige læseskole- og danseskema ikke levner plads til.
Alt dette betyder, at vores træningsuge i år arrangeres ganske anderledes end vanligt. Vi
omlægger træningsturen til en trænings- og produktionsuge på skolen, hvor der er mulighed
for både at producere, danse, svede, grine, lege, koreografere og prøve “nye” muligheder af.
Det er vigtigt at pointere, at der STADIG er tale om en træningsuge, så snarest muligt vil der
foreligge et udførligt program.
Vi kan allerede nu røbe, at ugen bliver proppet med mange spændende ting bl.a. træning,
prøver, kostumeproduktion, drenge workshop, spis sammen, svømmehal, besøg på Odense
Teater, ﬁlm og popcorn og meget andet. Aktiviteterne vil variere på de forskellige klassetrin.
Alle elever skal møde på Balletskolen hver dag mandag - torsdag kl. 8.15 (fredag fri) i
dresscode med logotøj, det vil variere hvornår eleverne har fri. Medbring en stor madpakke
og drikkedunk.
For Gartneriet er træningsugen uændret i mødetider.
Venlig hilsen
Inge Fjord & Morten Innstrand

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

