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          Odense den 7. april  2016 

Kære forældre  

Denne uge har været præget af dans, dans og atter dans og af optagelsesprøver til alle 
vores linjer, fejring af H. C. Andersens fødselsdag på Odense Teater og workshop med 
”Lav noget larm”, sluttelig skal også nævnes, at vi har haft elever, der dansede i Hårby 
Biograf,  inden streamning af ”Romeo og Julie”. Samtidig prøves, øves og trænes til årets 
danse evaluering/eksamen.  

 
Ved tanke og eftertanke opstår spørgsmålet, hvad er dans? 
Dans er et fænomen, der kan være svært at indkredse. Der findes utallige danseformer 
og dansen dyrkes i mange forskellige sammenhænge med vidt forskellige formål. 
Dansen er altid i forandring, og der udvikles hele tiden nye danseformer og stilarter. 
Dans kan derfor defineres på mange forskellige måder. I ”Den danske ordbog” 
beskrives dans som ”rytmisk bevægelse af fødder og krop, oftest i takt til musik bl.a. som 
social samværsform og som kunstnerisk udtryksform (evt. med konkurrencer). Andre 
lægger mere vægt på det følelsesmæssige og abstrakte i dansen. Det gælder f.eks. 
danseforskerne Roger Copeland og Marshall Cohen, der beskriver dans som ”rytmiske 
bevægelsesmønstre forbundet med følelser og udtryk uden et praktisk formål”. Når man 
danser, bevæger man sig med andre ord ikke for at nå et praktisk mål, som når man 
løber efter bussen, børster tænder eller tager tøj på. Dans er altså ikke udelukkende en 
kropslig aktivitet, men også et mere abstrakt fænomen, der kan opstå som en mere eller 
mindre spontan og improviseret aktivitet eller på baggrund af en længere kreativ 
proces, hvor dansetrin og bevægelser udvikles og koreograferes.  
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Streaming af Kompagni B´s foresti l l ing i  dag 

Vi har i dag streamet ”Kompagni B´ s” live-forestilling fra store scene på Kgs. Nytorv for 
alle elever i 3. – 9.  kl. Udover at være verdens første børnekompagni, der er  tilknyttet 
en national balletskole er fokus internt 100 pct. på børnene. Kompagni B er et forum for 
unge dansere ved Det Kongelige Teaters Balletskole i København, hvor de kan 
undersøge deres talent og arbejde sammen som et kompagni. I Kompagni B er det 
eleverne selv, der varetager teknikken, forestillingerne og de koreografiske opgaver.  
Eksternt er fokus også 100 pct. på børnene. Det skal være sjovt og lærerigt.  
Kompagni B laver i hver sæson forestillinger og workshops til og for børn. De har rejst 
rundt i hele landet med workshops, haft forestillinger på Gamle Scene og været på turné 
til Italien, USA -Washington og Brasilien. 

Vi glæder os til den dag hvor Balletskolen i Odense også har sit eget 
ungdomskompagni. 

Læseskolen 

På den nye hjemmeside kan I finde mål for undervisningen og alle lærernes årsplaner – 
se under pkt. Læseskolen. 

En bøn fra Hr. Hangaard ”I forbindelse med fysik er det intentionen, at eleverne bliver i 
stand til at lave basis-el  - til når de flytter hjemmefra. Dvs. sætte en lampe til, lave en 
forlængerledning, reparere et stik etc. 
Såe….ligger du/I inde med nogle hanstik, hunstik eller fatninger og gerne vil sponsorere 
dem til skolen, er vi meget interesseret. 

 
 
Vi har lus 
Tjek jeres børn - vi har lus på skolen. 

 
Afgangseksamen 2016 – 9. kl .  

I denne uge har vores afgangselever trukket deres ”emner” til afgangsprøven i 
kristendom, historie og samfundsfag. 

 
Klasselister  

Alle klasselister er nu lagt ud på Edu-life. Husk at klikke på fanebladet i bunden af 
exelarket, for at finde den enkelte klasse. 

Ændringer til listerne skal meddeles til Margrethe på mail mb@kglteater-odense.dk 
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Skolemælk 

Vi minder om at alle kan bestille skolemælk på www.skolemælk.dk 

 
Forældre se på dag 

Der er ingen ”forældre se på” dag i marts mdr. pga. ferien. 

Næste ”forældre se på” dag er den 29. april, som også er ”Dansens dag”, hvor 
dansetræningen er flyttet udenfor - hvis solen skinner. 

 
Web-shoppen 
Så er der nye vare i shoppen. Vi minder om, at alle elever skal have et overtrækssæt 
med skolens logo. 

 
Link til webshoppen:  http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen  
Kode: balletskole 

 
Balletskolens kalender 

Balletskolens elevkalender findes på hjemmesiden under pkt. Info. 

 
Master Class i  klassisk ballet og sommerskole 

Lørdag den 21. maj tilbydes der Master Class i klassisk ballet med Fatima. 

Der tilbydes også Sommer skole for danseinteresserede for mere info. se AMOK´s 
hjemmeside. www.amok-odense.dk 

 
 

Store arbejdsdag/ rengøringsdag alle forældre på lørdag 

Vi minder om, at der er arbejdsdag og store rengøringsdag i morgen den 9. april for alle 
forældre. Vi glæder os til at få rep. småting, malet, pudset vinduer og ikke mindst få gjort 
hovedrent. Se også skrivelse på jeres børns opslagstavle på Edu-life. 
Hvis I  ikke kan finde ud af at tilmelde jer via doodle, må de meget gerne sende en mail 
(charlotte.gobel@live.dk) eller sms 21341250.  

 
Evaluering/ eksamen – dans og ballet 

Vi minder jer om, at jeres børn (alle elever - alle klassetrin) skal til danse-  eller 
balleteksamen i foråret. Se elevkalender. 

 
Rigtig god weekend ti l  alle 
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Balletskolen 
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