
 

Fagplan   6.   klasse   Ballet   -   Danselinjen 
 

 
Kapitel   1.   Balletkompetencer 
1.1   Læringsmål 
1.1.1   -   at   være   forberedt   og   parat   til   at   modtage   undervisningen.   At   vise   en   respektfuld 
holdning   og   opførsel,   både   i   forhold   til   læreren,   og   til   kammeraterne. 
 
1.1.2   -   at   memorere   øvelser,   såvel   fra   barren,   som   fra   au   milieu,   også   til   næste   time.   At 
forstå   at   arbejde   i   et   forløb,   indenfor   en   tidsramme,   etableret   af   læreren. 
 
1.1.3-   at   udføre   øvelserne   musikalsk,   at   kunne   frasere,   og   at   kunne   mærke   de 
forskellige   stemninger   i   musikken. 
 
1.1.4-   at   være   i   stand   til   at   gå   over   det   ballettekniske   og   kunne   udtrykke   sig   igennem 
dansen. 
 
1.1.5-   at   kunne   skabe   et   mål   for   sig   selv   indenfor   faget,   og   etablere   tidsrammer   for 
opfyldelse   af   disse   mål. 
 
2. Faglig   indhold 
1.2.1   -   Double   pirouettes   fra   5.   og   4.   position. 
 
1.2.2   -   Double   assemblé 
 
1.2.3   -   Double   fondu 
 
1.2.4   -   coupé,   jété,   contretemps. 
 
1.2.5   -   Assemblé   en   tournant,   og   fouetté   sauté. 
 
1.2.6   -   Intro   til   jété   entrelacé. 
 
1.2.7   -   Tour   piqué   ,   og   introduktion   til   bevægelser   en   manège 
 
1.2.8-   Saut   de   basque,   emboité. 
 
Kapitel   2 
Fysisk   udvikling 
E levens   fysiske   forudsætninger   taget   i   betragtningen,   viser   eleven: 
 

● en   optimal   brug   af   sin   tournering 
● en   optimal   smidighed 
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● en   optimal   styrke 
● et   optimalt   spring 
● en   optimal   ballance 

 
svarende   til   elevens   alder   og   den   generelle   niveauet   i   klassen. 
 
Kapitel   3 
Personlig   udvikling 
Eleven   skal   kunne   føle   ansvar   for   sig   selv,   såvel   i   studiet   som   til   forestillingerne. 
Eleven   er   i   stand   til   selv   at   holde   sit   udstyr   ved   lige,   og   have   det   med   sig,   når   dette   er 
påkrævet. 
 
Han/hun   skal   kunne   forstå   forskel   mellem   ømhed,   overanstrengelse,   fysisk   træthed 
og   skade,   og   forstå   behovet   for   at   arbejde   kontinuerligt   på   en   måde   som   svarer   til   den 
fysiske   kapacitet,   samt   i   samråd   med   sine   danselærere   vide,   hvornår   man   må   søge 
professionel   hjælp   fra   fysioterapeuter,   læger,   ortopæder,   mm. 
 
Kapitel   4 
Evaluering 
 
4.1   -   Fuld   kontrol   i   Adagio,   og   styrke   til   at   holde   benet   i   luften   i   en   90°   vinkel   fra 
hofterne. 
 
4.2   -   Enkelt   pirouette   en   dehors   og   en   dedans   fra   5.,   2.   og   4.   med   en   optimal 
placering   af   passé. 
 
4.3   -   Kapacitet   til   hurtigere   vægtskift,   både   sidelæns,   men   også   frem. 
 
4.4   -   Fuld   åbning   af   benene   i   luften   i   grand   jété   en   avant. 
 
4.5   -   Fuldt   stræk   af   benene   i   batteries. 
 
4.6   -   Brug   af   épaulement. 
 
4.7   -   Benene   over   90°   i   developpés. 
 
4.8   -   Double   pirouettes   fra   4.   position,   en   dehors. 
 
4.9   -   Glissades   i   forskellige   retninger.   Brug   af   5.   position   i   hurtige   vægtskifte. 
 
4.10   -   store   spring   (grand   jété   en   avant,   Fouetté,   Jété   Entrelacé) 
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Kapitel   5 
Evaluering 
 
I   afslutning   af   6.   klasse,   bliver   eleven   evalueret   i   sine   færdigheder.   Dette   gøres   med 
henblik   på   at   bedømme   vedkommendes   egnethed   til   at   fortsætte   på   skolen   i   de 
sidste   udskolingsår. 
 
Kravene   hertil   er   således: 
 
5.1   -   at   være   placeret   i   følge   principperne   i   klassisk   ballet. 
 
5.2   -   at   have   udviklet   sin   krop   og   muskulatur   i   følge      æstetiken   i   klassisk   ballet. 
 
5.3   -   at   være   fysisk   stærk   og   udholdende. 
 
5.4   -   at   være   mentalt   forberedt   og   parat   til   at   tage   imod   udfordringer. 
 
5.5   -   at   kunne   udtrykke   sig   igennem   dansen,   i   overensstemmelse   med   alderstrinet. 
 
5.6   -   at   kunne   danse   i   takt   og   at   kunne   bruge   musikken   til   fordel   for   en   bedre   teknisk 
præstation.  
 
5.7   -   at   kunne   arbejde   kreativt. 
 
5.8   -   at   have   kendskab   til   det   franske   terminologi. 
 
5.9   -   at   kunne   skabe   et   godt   arbejdsmiljø. 
 
5.10   -   at   have   en   teknik   som   svarer   til   årgangen   faglige   mål 
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