
 

 
Odense 17. marts. 2017. 

Kære forældre 
I denne tid gæster en del dansekompagnier - samt danske og udenlandske 
koreografer - Odense med deres moderne danseforestillinger. Men hvad er moderne 
dans? 
Moderne dans, er en paraplybetegnelse for en række sceniske danseformer, der 
repræsenterer senmoderniteten og ikke altid baserer sig på ballettens stringente 
sprog. 
 

På samme måde som maleren bruger sin pensel og sine farver som redskaber til at 
udtrykke noget på et lærred, bruger en koreograf kroppen og dens bevægelser til at 
lave sit “billede” på scenen. Derfor kan det være svært at tale om og forstå dans og 
hvad du oplever, når du ser dans. I moderne danseforestillinger oplever man som 
regel mere en stemning end en egentlig fortælling. Derfor oplever man også dans på 
en anden måde, end når man f.eks. ser en teaterforestilling, som ofte tager 
udgangspunkt i en historie. 
 

 
 
 
Produktioner - der er masser af danseforestillinger i byen 
7. - 8. - 9. kl. har i aften mulighed for at se forestillingen Vals med Dansk Danseteater 
på Odense Teater. Mette har bestilt billetter til de interesserede. 
I øvrigt havde 7. kl. den glæde at have en workshop med Maxima Jo-Beck i tirsdag. 
Maxime danser med i forestillingen - mere info. her 
http://www.odenseteater.dk/forestillinger/vals 

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 

mailto:post@balletskolen-odense.dk


 

I disse dage vises forestillingen “Pænt grimt (Dansedrømme)” også på Odense 
Teater, Sukkerkogeriet - vi har en elev som deltager i denne forestilling - mere info. 
her http://www.odenseteater.dk/forestillinger 
 
Løbehjul, skateboards og rulleskøjter 
Foråret er over os og udelegen er for alvor igang - det er så skønt. 
Mange elever medbringer løbehjul, rulleskøjter og skateboards - som vi “opbevarer” i 
skolens skur.  Alle elever SKAL tage deres gear med hjem hver fredag - skolen har 
ikke ansvaret og har ikke plads til at have så meget “privat gear” stående. 
 
Optagelsesprøve i morgen for 3. - 9. kl. 
I år er 80 børn og unge tilmeldt vores optagelsesprøver. Det er rekord, så mange har 
vi aldrig haft før. 
Vi glæder os til at se alle i morgen både store og små til optagelsesprøven. 
Husk at der er kursus i uge 13. 
 
Forældre “se på” dag - Danselinjen “klassisk ballet torsdag den 23. marts. 
Det er muligt for forældre at komme og overvære den klassisk undervisningstime 
med Fatima Cerquiera på torsdag den 23. marts i den normale ballettime. 
 
Arbejdsdag alle forældre BEMÆRK NY DATO!  
Søndag  26. marts kl. 10.00 - 15.00 
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. 
   
Europa-paller efterlyses 
Vi vil meget meget gerne have bygget nogle “møbler” af paller til vores skolegård. Vi 
modtager derfor meget gerne europa-paller. 
 
Fredag den 7. april – sidste dag inden påskeferien 
Alle elever skal fredag 7. april til påske gudstjeneste i Sct. Hans Kirke kl. 8.30 – 9.30 
det er Anders Grinderslev, som prædiker. Alle forældre og bedsteforældre er 
velkommen til at deltage. 
 
Skolefoto - alle elever 
Tirsdag den 18. april får Balletskolen besøg af skolefotografen. 
Alle elever får en bestillingsliste med hjem. 
Listen skal udfyldes og AFLEVERES SENEST fredag den 7. april. Altså fredag før 
påskeferien! 
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Hvis vi ikke har en underskrevet bestillingsliste, vil jeres barn ikke få taget individuelt 
foto, men kun være med på klassebilledet. 
 
Henrik Grønnegård - ansat som pedel 
Henrik er 32 år og har arbejdet som uddannet tømmersvend i 15 år. Vi glæder os til, at 
Henrik starter den 1. maj. 
 
 
 
 
 
Evaluering klassisk ballet og moderne dans 
Fredag den 19. maj for eleverne i 1. - 2. kl. samt forældrevisning 
Mandag den 22. maj for danselinjen 3. - 8. kl. Dato for forældrevisning kommer 
snarest. 
Tirsdag den 23. maj for 9. kl. Visning af eksamensprogram til dimissionen 
Der er ikke normal skoledag før og efter. 
 
Dimission og sidste skoledag ny dato 
Pga. skudår er sidste skoledag onsdag den 21. juni og ikke torsdag den 22. juni. 
 
Tjek kalenderen 
Jeg minder om at der hele tiden kommer tilføjelser - ændringer i kalenderen. Husk at 
tjek i kalenderen for prøver, eksamen, ekstra træning osv. 
http://kgl-odense.dk/info/elevkalender/ 
 
Rigtig god weekend til alle! 
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