
 

Når det umulige er muligt 

Et hverdagseventyr om en skole hvor længsel, fascination og kærlighed 

skaber muligheder i virkelighedens 2017 

  

’Det skrupknager i mig, så dejlig koldt er det!’ sagde snemanden. 

’Vinden kan rigtignok bide liv i én! Og hvor den gloende der, hun glor!’ Det var solen, 
han mente; den var lige ved at gå ned. ’Hun skal ikke få mig til at blinke, jeg kan 
holde på brokkerne!’ 

Sådan indleder H. C. Andersen i 1861 sit eventyr om den frosne, snehvide mand, der 
kæmper med sin længsel, fascination og kærlighed til den kulsorte, langhalsede 
kakkelovn med den blanke messingtromle. En kakkelovn, der ’…æder brænde, så at 
ilden står den ud af munden.’ 

Det siger sig selv, at kærlighedskampen mellem kulde og varme er en umulig kamp. 

Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense tager kampen op, og gør det umulige til 
virkelighed. Hver dag kæmper vores 130 elever fra 0. kl. til 4. g med deres længsel, 
fascination og kærlighed til den moderne dans og klassiske ballet. Kæmper, fordi det 
kræver noget ganske særligt, når man ønsker at sprede og berige andre med sin 
kærlighed til dansen. 

  *** 

Grantræet fra balletskolens årlige forestilling Jul i Rådhushallen er kun lige båret ud, 
for 2017 er blot få dage gammelt, da elever fra 6. kl. og 2. g med en smuk pas de deux 
vinker farvel til byens borgmester Anker Boye. 

 

Næsten samtidig siger eleverne fra 8. og 9. kl. goddag til en ganske særlig hæder. I et 
tværfagligt samarbejde mellem dansk og dans har de udviklet deres helt egen 
koreografi om at sætte grænser, sige fra og sige nej. De gør det så overbevisende, at 
den, af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, bliver nomineret i Kreativ 
Konkurrence: ’Min Krop, Mine Regler’. Konkurrencen er udskrevet af foreningen Bryd 
Tavsheden, og blandt mere end 250 deltagere danser skolens ældste elever sig i 
finalen, hvor dommerkomiteen, med blandt andre ligestillingsminister Karen Ellemann, 
udnævner dem til vindere af en imponerende 1. præmie på hele 10.000 kr. Elever, 
lærere, koreografer, kammerater, forældre, skolepedellen – ja, hele ensemblet er 
pavestolte, når dans, dannelse og boglig uddannelse danser sammen i ét Company 
Karma. Det umulige er muligt. 
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Også i forbindelse med forårets danseevalueringer – en årligt tilbagevendende 
begivenhed som alle elever ser frem til med spænding, for her skal de vise, hvad de 
kæmper for. I 2017 tager eleverne fra 2. kl. et ekstra dansetrin ind på en af Odenses 
helt nye scener i Odeon, hvor de for første gang nogensinde fremfører deres 
eksamensprogram for offentligheden. Ingen scene er for stor til en lille elev med 
dansende drømme. Det umulige er  muligt. 

 

Prøver præger også læseskolen hen over foråret, hvor det er obligatorisk for eleverne 
i 9. kl., at gå til folkeskolens prøver FP9. Og vi er stolte af de resultater, de opnår. Vi 
danner og uddanner med hjertet på rette sted, så når vores elever opnår resultater, 
som ligger helt i top, så føler vi os overbeviste om, at det ikke er på bekostning af ’det 
hele menneske’. Vi uddanner mange af de såkaldte 12-tals piger, men vi danner dem 
også til at være selvstændige, innovative og energiske unge mennesker, som tager 
ansvar for sig selv, de nærmeste og de fjerneste. De er modige og viljestærke. Og de 
ved det: Det umulige er  muligt. 

 

Derfor mener vi det dybt alvorligt, når Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense 
tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et 
innovativt læringsmiljø, hvor alt kan ske. Som når grund- og gymnasieskolens elever 
under sensommerens H. C. Andersen Festivals indgår et samarbejde med den 
internationale kunstnergrupper Phase 7 og trækker lys, lyd og performance ind i det 
21. århundrede på en hidtil uset måde i Odense. Droner og dans. Sang og slagtøj. Lys 
og lyd. Ambitionerne er tårnhøje, da Sunshine, Freedom and a little Flower vælter 
Flakhaven i et overdådigt, kulturelt festfyrværkeri. Samarbejde på tværs gør os endnu 
stærkere, og vores elever leverer i den grad varen til hele syv midnatsforestillinger. 
Det umulige er muligt. 

 

Men vi er andet end store scener og festfyrværkeri i bedste sendetid. For Det 
Kongelige Teater – Balletskolen Odense er også en friskole og en kulturinstitution, 
som danser tæt med Grundtvig og Kold. Derfor takker vores forstander Inge Fjord 
gerne ja, når Ansgar Kirke inviterer hende til at holde foredrag om vores skole. En 
skøn septemberformiddag føler halvfjerds borgere sig beriget og begavet med ord og 
ballet. Mange går derfra med en forundring og beundring over, at vores skole favner 
hele tolv forskellige kommuner spredt jævnt udover region Syd- og Vestdanmark. Det 
umulige er  muligt. 
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’Bål, hjemmelavede burgere, friskbagte boller, hoppe i vandpytter, fange krabber, snitte 
træpinde  til at grille skumfiduser på, teambuildingsøvelser, sang og guitarspil, tonerne af “vi 
har lejrbål her”, vådt tøj, masser af kram - vi har grint og grædt. Trods lidt regn og skyer har 
vi haft en fantastisk lejrtur til Houens Odde – igen!’ 

Hver fredag skriver skolens forstander et fredagsbrev med sidste nyt til alle skolens 
forældre. På den måde sikrer vi løbende kommunikation og information mellem skole og 
hjem. Ordene, der her er gengivet, er et lille udpluk fra fredagsbrevet skrevet i uge 35. Hele 
skolen er netop vendt hjem fra endnu en vellykket lejrtur, hvor store og små, elever og 
personale viser, at vi vil hinanden – også i et telt på et mudret underlag kl. 02 om natten. 
Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense udvikler og udfordrer på langt mere end 
dansekunst. Fordi, vi tror på, at trivsel og nærvær er vigtigt, når vi vil danne og uddanne 
fremtidens alsidige, kompetente og stærke dansere med et højt kunstnerisk og bogligt 
niveau. Det umulige er muligt. 

  

Hvert år når mørket favner os, og bladene løsner deres tag i træerne, åbner vi dørene og 
inviterer alle inden for til en magisk aften på Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense. Vi 
kalder det Åben Skole, og det er her små og store, gamle og unge går hånd i hånd med 
hekse og troldmænd og smugkigger på årets Harry Potter Festival. Alt imens de får en snak 
med skolens elever og personale, der fortæller om en dagligdag, hvor dans, dannelse og 
boglig uddannelse danser sammen. Om en hverdag hvor ambitionerne er lige så store som 
drømmene. Om en hverdag hvor omsorg og omtanke mellem børn og voksne er en 
selvfølge. Kort sagt – hvor vi er værter, og I er gæster. Vi håber, at du kigger forbi. Hvis du 
tør. For hele skolen er som en kogende heksegryde af trolddomskunst og trylleri – tilsat et 
drys fælles skolegårdsdans. Det er ren magi. Det umulige er muligt. 

 

At danse hver dag kræver det helt rigtige brændstof. Derfor følger Balletskolens elever altid 
skolens kostpolitik, som naturligvis ikke har slik på menukortet. Eller - ikke altid. For i 
forbindelse med Odense Kommunes Harry Potter Festival rykker det dansende slik fra 
Kandisbaronens værksted ind i balletsalene. Flødekarameller og polkastribede bolcher 
danser, hopper og springer, da de for enhver pris vil undgå at blive sat til salg i 
Kandisbaronens slikbutik. De blå beauxbatonpiger danser i byens gader, og Odense 
Koncerthus bliver magisk, når musikere fra Odense Symfoniorkester, skuespillere fra FLOW 
og danserne fra Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense smelter sammen med musikken 
fra Harry Potters univers. En fortryllende oplevelse for hele familien. Det umulige er muligt. 

 

Men intet kommer af sig selv. Ambitioner, drømme, store oplevelser i eget hus og på andres 
scener; på tværs af andre kunstarter og –grupper kræver mest vilje (60%) og meget hårdt 
arbejde (30%) kombineret med talent (10%). Derfor fylder dansetræning meget hver dag på 
Balletskolen, og én uge hvert år fylder den det hele: når skolens Gartneri (indskoling) tager 
de allerførste dansetrin ind i årets største produktion: Jul i Rådhushallen. De har hele skolen 
for sig selv, for 3. – 9. kl. opholder sig på Skolerne i Oure Sport & Preforming Arts. Her har 
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alle en unik mulighed for at afprøve sig selv i kendte og ukendte genrer samt møde nye 
undervisere. Hiphop, yoga, moderne dans og klassisk ballet udgør dansekortet, men den 
gode lejrskolestemning, med hygge på værelset og snorken i soveposen, gør lige det sidste 
til, at træningsugen holder den helt rette position. Vi siger ganske enkelt: ’Vi er på Oure’. 
Det umulige er muligt. 

 

Træningsugen er startskuddet til Jul i Rådhushallen. Men vi vil mere end det. Derfor bryder 
2017 med juletraditionerne og sender store såvel som små elever ud på julerejser i et 
omfang, som Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense ikke tidligere har kendt til. 
Nissebørn på Nøddebo Præstegaard i samarbejde med Odense Teater og Folketeatret rejser 
rundt i landet på juleturné, mens dansere og skuespillere på Borreby Gods har pakket 
Juledrømmen ind i en stærkt julestemningsfremkaldende familiemusical, der strækker sig så 
langt som til sydens sol og palmer. Så langt rejser Jul i Rådhushallen ikke, men eleverne fra 
0. kl. til 4. g strækker sig helt op på tå, når vi sammen fortolker H. C. Andersens eventyr 
Snemanden. Sang, musik, moderne dans og klassisk ballet formidler fortællingen i et inferno 
af sne, tu tu og tyl kombineret med haute couture, eget design og bedstemors juleplatter. 
Det umulige er muligt. 

  

 *** 

Også i 2018 hvor vi fortsat vil arbejde på at være nationalt og internationalt anerkendt som 
den bedste uddannelses- og kulturinstitution inden for klassisk ballet og moderne dans. 
Derfor skal Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense danse linen ud med et højt 
kunstnerisk niveau og høj boglig faglighed. En innovativ vinkel skal få dans, dannelse og 
boglig uddannelse til at danse endnu stærkere og tættere i fremtiden. 

Det er vores ambition, at vi på den baggrund kan tiltrække talentfulde og ambitiøse børn og 
unge, som har lyst, mod og vilje til en professionel dansekarriere. I vores rekruttering 
fokuserer vi på mangfoldighed og på det unikke – og vi starter allerede 6. januar 2018, hvor 
vi inviterer inden for til årets første optagelsesprøve. Kom forbi. Så kan du se det ved selvsyn 
– det umulige er muligt. Også for dig! 

  

’…væk! væk!’ siger lænkehunden i eventyret om Snemanden. 2017 er også væk. Ikke 
overstået. For det lyder som om, det er en lettelse. Og sådan tænker vi ikke tilbage på 2017. 
For Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense har 2017 været unikt med al sin charme og 
glans, hårde slid og evige øvelse i at gøre det umulige til virkelighed. Vi har ædt brænde, så 
at ilden har stået os ud af munden. Og vi elsker det. For når vi beviser, at det umulige er 
muligt, så har vi det præcist som Snemanden: så skrupknager det i os, så dejligt har vi det! 

Vi har længslen. Vi har fascinationen. Vi har kærligheden. Og det i så store mængder, at vi 
meget gerne danser og deler med jer – også i 2018. Tusinde tak for i år og på gensyn næste 
år. Glædelig jul og godt nyt år til alle. 
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