
 

 
Fagplan 2. klasse 
 
Kapitel 2. Dansekompetencer 
 
1.1 Faglige mål 
 
Svarende til alderstrin (1.klasse) skal eleven: 

● være musikalsk funderet og kunne følge rytmer 
● kunne placere sin krop danse mæssigt korrekt 
● koordinere små trin og bevægelse 

 
1.2 Fagligt indhold 

Intro- stof 
 
De faglige elementer som eleven vil blive introduceret til i 2. klasse:  

 
 

Længere og sværere trinsammensætninger  
 

1. Fokus på variation af tempi 

2. Introduktion af effacé og croisé  

3. Brug af derrière 

4. Introduktion til en hånd på barren 

5. Intro til 1. arabesque 

6. 2. port de bras 

7. Changing of weight exercises. 

 
Gulvøvelser: 

 
Tournering og inderlårsøvelser: Liggende på siden med bøjede knæ og løfter det 
øverste ben.  
Tournering og inderlårsøvelser: Siddende med strakte ben og roterer udad med 
fleksede og strakte fødder. 
Mave- og rygøvelser: Pilates på ryggen med arme langs siden, op og ned langsomt. 
Pilates på maven. Løfte på kryds arm og modsat ben. 
1. Port de bras liggende på ryggen.  

 
 
 

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


 

Barre: 
 

1. Kompliment (piger halv tå bag, drenge lidt åben 6.). 

2. Demi plié i 1,2,3 og grand plié i 1,2,3 + relevé. 

3. Battements tendu fra 1,3 og intro til derrière + temp lié. 

4. Battements jeté og piqué fra 1,3 + intro til en cloche. 

5. Levé i 6,1 + Sur le cou de pied. 

6. Pas de bourrée mod barren s.l.c.d.p. Musikalsk ¾ eller 4/4. 

7. R.d.j. par terre. Først ¼  - Intro ½ en dehors & en dedans + afslut med intro til 

passé devant. 

8. Intro. til Frappé devant og seconde  

9. Fondu intro par terré devant og seconde. 

10. Intro. til detourné og soutenu. 

 

Center :  
 

1. Lille gåtrin fra hjørne (kombinationstrin) 

2. Vals, chassé, bourrée og polonaise fra hjørnet – intro i mix. par 

3. Grand battement i 3.position devant & seconde 

4. Spotte øvelser + intro chaînés déboulés 

5. Port de bras – med de 7 positioner (bras bas + de 5 positioner og 1ste 

arabesque) 

 
Petit Allegro:  

 
1. Introduktion til 2. position og échappé 

2. Skips med ½ tur 

3. Glissade fra første 

4. Emboîté tourneret devant s.l.c.d.p. og petit attitude 

5. Introduktion til chassé step dégagé en avant og step balloné  

6. Polka kombination med ½ tour (sidelæns chassé) 
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7. Hæl og tå trin (Bournonville) 

8. Introduktion til changements i 3 

9. Intro til temps levé – fra hjørnet 

10. Step Step assemblé parallel. 

11. Pas de Chat 

 
 
Kapitel 2. Fysisk udvikling 
 
2.1 Fysiske kompetence-mål 
 
Elevens fysiske forudsætninger taget i betragtning, svarende til 1. klasse: 
 

- En tournering, som er så tilpas, at der kan arbejdes videre med den 
- En smidighed, der kan arbejdes videre på  
- En styrke , der kan arbejdes videre på 
- Et fod stræk, der kan afspejle, enten den klassiske eller moderne danseæstetik 

 
Kapitel 3. Personlig udvikling 
 
3.1 Personlige kompetencemål 
 

- lære små og lette trin og koreografiske kompositioner i et langsomt tempo 
- lære at koncentrere sig og holde fokus 
- lære rum forståelse eks. Kongeside og Dameside. 
- lære at respektere sine kammerater og deres fysiske rammer i dansesalen 
- lære udholdenhed på mere end skolegårdsniveau 

 
Kapitel 4. Danse eksamen/årsvisning 
 
4.1 Formål og indhold 
 
2. klasse - Optagelsesprogram 
2. klasse har ikke, som 0.og 1. klasse, en visning i slutningen af skoleåret. Derimod 
bliver der lavet et optagelsesprogram, hvor man, hvis man ønsker at fortsætte på 
skolen, søger samlet til 3. klasse. De respektive danselærere, skolens ledelse mf. 
finder derefter eleverne egnede eller ikke egnet til at fortsætte sin undervisning på 
Balletskolen. At findes ikke egnet kan skyldes flere faktorer, såsom kropslig og fysisk 
udvikling samt motivation. 

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

