
 

Odense   3.   feb.   2017. 

 

Kære   forældre  

 

Denne   uge   har   været   præget   af   forkølelse   og   influenza   hos   både   elever   og 

undervisere.   Men,   vi   har   gjort   hvad   vi   kunne,   for   at   få   alle   ender   til   at   nå   sammen   -   i 

sådan   en   sygdomsramt   periode. 

Vi   håber,   alle   får   “hvilet”   ud   i   weekenden   og   vender   friske   og   raske   tilbage   i   næste 

uge. 

 

Danmarks   Indsamling   og   gode   gerninger 
● Skal   jeg   brygge   en   kop   kaffe   til   dig? 

● Jeg   hjælper   dig   lige   med   duksearbejdet 

● Min   lillebror   fik   min   hjælp   til   lektierne 

● Jeg   dækkede   bord   og   lavede   mad   i   går 

Gode   gerninger   har   der   været   mange   af   i   uge   5.   Faktisk   så   mange,   at   0.   -   4.   kl.   har 

tjent   9.450   kr.   til   Danmarks   Indsamling.   Pengene   doneres   af   Ole   Kirks   Fond   (Lego)   - 

25   kr.   pr.   veludført   gode   gerning.   Det   betyder,   at   vi   har   været   med   til   at   sørge   for,   at 

sultne   børn   i   hele   verden   kan   få   noget   at   spise.   Så   enkelt   har   det   faktisk   været   at 

hjælpe   -   og   det   føles   rart   for   alle   børn   at   hjælpe   andre   børn. 

Alle   beviserne   for   vores   godhed   blev   afleveret   på   biblioteket   fredag   formiddag.   Som 

tak   for   indsatsen   fik   alle   elever   et   armbånd.   Læs   evt.   mere   om   Danmarks   Indsamling 

på    www.dr.dk/ultra    eller   følg   det   store   TV-show   lørdag   aften   på   DR1.   

Tak   for   den   store   opbakning. 

 

Elverskud 
I   går   og   i   dag   danser   udvalgte   elever   fra   grundskolen   og   fra   DGU   “Elverskud”      i   Carl 

Nielsen   salen   i   Odense   koncerthus   -   en   forestilling   i   samarbejde   med   Odense 

Symfoniorkester   og   et   stort   gymnasiekor.  

 

Still-   billeder   og   DVD   “Grantræet” 
De   elever,   som   har   bestilt   billeder   og   dvd   har   i   dag   fået   disse   med   hjem. 

  

Forældremøde 
Onsdag   den   8.   feb.   kl.   18.30   er   der   forældremøde   for   alle   forældre   i   Balletsalen. 

Dagsorden   for   mødet:   Forestillinger   og   produktioner. 
Vi   mødes   alle   i   Balletsalen,   hvor   vi   vil   gennemgå   vilkår,   træningsstrategi,   politikker. 

Efterfølgende   vil   vi   dele   alle   forældre   op   i   indskoling,   mellemtrin   og   udskoling.   Vi   vil 

her   gennemgå/fortælle   nærmere,   hvad   der   kræves   på   de   enkelte   klassetrin,   og 

hvordan   virkeligheden   ser   ud,   når   de   unge   mennesker   er   klar   til   at   indtage   de   store 

scener. 
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“Dansen   er   en   kunst   da   den   kræver   kald,   viden   og   evne” 
Citat   af   August   Bournonville,   der   er   en   af   grundpillerne   i   den   danske   ballettradition   og   var 
balletmester   på   Det   Kongelige   Teater   fra   1830-1877. 
 

Vi   efterlyser   sykoner   /   mænd 
Vi   har   brug   for   at   nedsætte   et   hold   af   "sykoner   /   mænd",   som   har   lyst   til   at   hjælpe   med 

at   producere   kostumer   og   rekvisitter   til   vores   dejlige   elever. 

Hvem:   Forældre,   bedsteforældre,   oldeforældre,   praktikanter,   kusiner,   tanter   og   onkler 

m.m.   alle   titler   kan   bruges. 

Krav:   Godt   humør   og   lyst   til   at   bruge   sine   hænder. 

Løn:   Masser   af   kram   og   dyb   taknemmelighed. 

Motivation:   Få   "første"   kendskab   til   næste   produktion,   samt   se   det   færdige   produkt   på 

scenen. 

Send   mail   til    hh@kglteater-odense.dk    eller   ring   til   Amy   Storm   på   21416654. 

 

Udvalgte   elever   danser   i   Maskarade 
Den   Fynske   Opera   præsenterer   Danmarks   Nationalopera   Maskerade   i   en   sprudlende 

nyopsætning.   Operaen   lægger   op   til   Carl   Nielsens   mesterværk   en   klassisk   opsætning 

med   et   nutidigt   twist.   Vi   er   så   heldig   at   have   tre   elever   som   medvirker   -   to   fra   DGU   og 

en   fra   Balletskolen. 

 

Europa-paller   efterlyses 

Vi   vil   meget   meget   gerne   have   bygget   nogle   “møbler”   af   paller   til   vores   skolegård.   Vi 

modtager   derfor   meget   gerne   europa-paller. 

 

Gamle   rammer 
Vi   ønsker   os   stadigvæk   gamle   rammer   -   store   som   små.   Afleveres   til   klasselæreren. 
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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.   Flotte   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.  

 

Dansk-   og   danseprojekt   8.   -   9.   kl. 
Vi   afventer   stadigvæk   med   spænding. 

 

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/   

 

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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