
 

        

Odense 29. jan. 2017. 
Kære forældre  
 
Vildere med dans 
Sikke en aften fyldt med glade børn, sjove indslag og flot dans! Hvor er det 
inspirerende at se hvordan store som små elever har stor glæde af hinanden. 
Tak til forældrerødderne for hjælpen. 
Se billeder her: 
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz0g87Dx-Ng6bDJIM2xUbHVBVlU?usp=shari
ng 
 
Projektuge 
I ugen der er gået har alle eleverne fra 7. – 9. kl. haft projektuge. Det betyder helt 
konkret at skolens arbejde skal prøve at afspejle samfundet. At arbejde 
projektorienteret og dermed medvirke til gennemførelse af projekter, stiller den 
enkelte elev over for mange forskellige valg, og i den forbindelse skal eleverne 
identificere egne og andres roller, opgaver og ansvar, i forhold til en 
problemformulering og samarbejde i en gruppe. Eleverne skal kommunikere egne 
synspunkter klart, give konstruktiv feedback og håndtere evt. konflikter i en 
projektgruppe – der skal meget træning til!  Eleverne arbejder hen imod at forstå 
vigtigheden af at vidensdele og hjælpe hinanden til at anvende 
problemløsningsmetoder som er kreative, innovative og målrettede. Eleverne får 
desuden viden om hvordan projektet er placeret i forhold til konteksten, og hvilke 
forudsætninger, beføjelser og kompetencer dette indebærer. Det stiller også 
eleverne overfor at skulle træffe en beslutning, som ikke altid er hensigtsmæssig eller 
rigtig. Men et forkert valg eller en forhastet beslutning kan godt være rigtig, for så ved 
man hvad der er bedst næste gang og det er jo netop erfaringerne, der gør os 
klogere. 
I ugen som kommer skal eleverne fremlægge deres projekt…... 
 
“To timer før det vigtige fremlæggelse. Vores fælles præsentation var endelig færdig - vores 
produkt var gennemarbejdet. Med slides der emmede af entusiasme og faglighed. Flot, klog, 
gennemarbejdet og klar til at slå benene væk under vores “publikum”. Hele verden “kom an”, 
og så væltede jeg en kop te ned i min computer.  
Trods ninja-hurtig reaktion var maskinen død, og den eneste eksisterende udgave af 
præsentationen væk… …….” 
 
Faglighed, læring og  personlig udvikling er målsætningen for vores arbejde med 
eleverne, men allervigtigst er det at vi altid viser dem vejen frem når udfordringer, 
frustrationer og magtesløshed opstår. Vi skal lære dem at der altid findes en løsning. 
 
 
AUDITION mandag den 30. jan 
Elever både dans og ballet i 4. 5. 6. kl. skal til audition i musiklokalet og aflægge en 
sangprøve. 
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Vi leder efter to elever som skal bruges i en forestilling på Odense Teater - rollen 
forudsætter at man bl.a. kan synge. 

 
 
 
Skolens tilsynsførende Erik Rønn kommer på besøg 
Mandag og tirsdag har vi besøg af skolen tilsynsførende Erik Rønn som vil følge 
undervisningen og sikre sig at Balletskolens undervisning  står mål med hvad der 
kræves  - for at kunne drive skole. Efter besøget får skolen en officiel skrivelse af Erik 
Rønn, denne vil kunne  læses på skolens hjemmeside under lovpligtigt info. 
 
Danseforestillinger på Momentum 
I løbet af foråret er der en del danseforestillinger på Teater Momentum. Det er både 
lærerigt og inspirerende for jer og jeres børn at se danseforestillinger. 
 
18 - 20. april. Post no Bills med Kitt Johnson. 
https://www.facebook.com/events/230097154022510/  
Uomgængelig moderne danser på den danske scene. Meget teknisk dans.  
 
25. - 27. april. M.I.S.Natten lang. DON*GNU & Bora Bora. 
https://www.facebook.com/events/1728497067409542/ 
Moderne dans/Fysisk teater. Lækre mænd.  
 
24. marts - 4. april. Random. https://www.facebook.com/events/233125517053563/ 
Livingstones kabinet. Berygtede. Billedrigt og stramt koreograferet.  
 
Som udgangspunkt er prisen for unge 60 kroner.  
 
Elverskud 
På torsdag har udvalgte elever fra grundskolen og fra DGU premiere på “Elverskud”  i 
Carl Nielsen salen i Odense koncerthus - en forestilling i samarbejde med Odense 
Symfoniorkester og et stort gymnasiekor. 
 
Anna Karenina 
I denne uge har Anna Karenenia på Odense Teater premiere. En stårk og gribende 
kærlighedshistorie efter Tolstojs berømte roman. I den forestilling medvirker der to af 
balletskolens elever. 
 
Dansk- og danseprojekt 8. - 9. kl. 
Kæmpe stort tillykke til skolens 8./9. klasse, som med deres egen koreografi om at 
sætte grænser, sige fra og sige nej er nomineret i Kreativ Konkurrence 2016 – “Min 
Krop, Mine Regler.” Konkurrencen er udskrevet af Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling, og ud af 254 bidrag er 14 valgt. Vi afventer stadigvæk med spænding. 
 
Forældremøde 
Onsdag den 8. feb. kl. 18.30 er der forældremøde for alle forældre i Balletsalen. 

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 

https://www.facebook.com/events/230097154022510/
https://www.facebook.com/events/1728497067409542/
https://www.facebook.com/events/233125517053563/
mailto:post@balletskolen-odense.dk


 

Dagsorden: Forestillinger og produktioner. 
 

Optagelsesprøve for nuværende 2. klasse elever 
Vi minder om at alle elever i 2. klasse skal tilmelde sig optagelsesprøven den 18 
marts. Tilmelding her http://kgl-odense.dk/optagelse/tilmelding-til-optagelse/ 

   

Forældreundervisning fredag den 24. feb 
Tak til de forældre som har tilbudt at undervise Balletskolens elever i forbindelse med 
at skolens personale skal på pædagogisk weekend. Skemaet er ved at være lagt, det 
bliver en spændende dag fyldt med masser af god undervisning fra kompetente 
forældre. 

 

Arbejdsdag alle forældre BEMÆRK NY DATO!  
26. marts kl. 10.00 - 14.00 

Pga. af konfirmationer i april har vi valgt at flytte dagen til ny dato!! 

Glæd jer - årets første arbejdslørdag er på trapperne - husk at sæt et stort fedt kryds i 
jeres kalender. Vi lover grillpølser, god kaffe og “festlige” rengørings- og 
arbejdsopgaver. 

 
Vi ønsker alle en rigtig god uge 
 
Inge Fjord  
Forstander 
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