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Årsberetning 2018. 
Velkommen til et poetisk hverdagseventyr om en skole hvor længsel, 

fascination og kærlighed skaber muligheder i virkelighedens 2018. 
 
Første historie - Der handler om spejlet og stumperne 
 
Se så! nu begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved vi mere, end vi nu ved... 
 
Året er 1844 og den fynske eventyrdigter Andersen skriver ordene i den første af i alt 
syv historier, der tilsammen fortæller eventyret om  Snedronningen  – det frosne hjerte 
og det kølige intellekt.  
 
Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense spejler sin årsberetning i de selv samme 
ord. For når du er ved enden af denne beretning, så har du læst syv historier fra det 
virkelige liv. Syv historier, der stump for stump fortæller den sandfærdige beretning 
om, hvordan 130 elever fra 0. kl. til 4.g og 20 ansatte hver dag gør deres ypperste for 
at få dans, dannelse og uddannelse til at danse helt tæt med Grundtvig og Kold. Det 
lader sig kun gøre, fordi  vi  holder hovedet koldt og hjertet varmt. 
Det er vigtigt, for det er i den gensidige samklang mellem det rummelige hjerte og det 
klare hoved, at magiske muligheder opstår, så friskoleværdier, moderne dans og 
klassisk ballet bliver til én og samme virkelighed – til et hverdagseventyr. 
 
Men ude fløj endnu små glasstumper rundt i luften. Nu skal vi høre! 
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Anden historie - En lille dreng og en lille pige 
’Kan Snedronningen kommer herind?’, spurgte den lille pige.’ Lad hende kun komme’, 
sagde drengen, ’så sætter jeg hende på den varme kakkelovn, og så smelter hun’. 
Men bedstemoderen glattede hans hår og fortalte andre historier. 

…’Av! Det stak mig i hjertet! Og nu fik jeg noget ind i øjet!’, sagde Kay. 
 

Vinter 2018 
Mens Snemanden, fra Balletskolens årlige forestilling Jul i Rådhushallen, smelter til 
vand, så starter udvalgte elever deres dans i istiden, når de sammen med 
historiefortæller, musiker og entertainer Sigurd Barrett ruller ikke mindre end 128.000 
års danmarkshistorie ud i Odense Koncerthus. Det hele i underholdende og fornemt 
selskab med Odense Symfoniorkester og børnekor med elever fra byens mange 
grundskoler.  
 

 
 
Krebbekrøllet hår, neonfarver og benvarmere bringer os frem til 1980’erne, hvor lyden 
af Boy Gorge og Madonna får en mørk januaraften til at fremstå farvestrålende, når 
hver en lille dreng og en lille pige danser under diskokugleglimmer til årets skolefest. 
Ja, selv pedellen anno 1984 giver en opvisning i breakdance on the floor.  
 
Se – det er en stump hverdagseventyr. Der sidder lige i øjet… 
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Tredje historie – Blomsterhaven hos konen, som kunne trolddom.  
Nu kom våren med varmere solskin… så kom hun til en stor kirsebærhave…  
… Den gamle kone sagde, at Kay ikke var kommet forbi, men han kom nok, hun skulle 
ikke være bedrøvet, men smage hendes kirsebær, se hendes blomster, de var 
smukkere end nogen billedbog, de kunne hver fortælle en hel historie. 

 

Forår 2018 

Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense er en satellitskole under Det Kongelige 
Teater på Kongens Nytorv i København. For mange af skolens elever er det en drøm 
at blive en del af det kompagni. I den spirende vår får de en smagsprøve på netop 
det, når alle små dansefødder indtager Store Scene, mens publikum fylder de gamle 
kirsebærrøde plyssæder og nyder en forårsbuket af moderne dans og klassisk ballet, 
der fortæller historier smukkere end nogen billedbog. 
 
Men intet kommer af sig selv. Drømme, ambitioner og store kunstoplevelser kræver 
mest vilje (60%), meget hårdt arbejde (30%) og en smule talent (10%). Men dansen skal 
være det hele værd. Og det  er  den! Det ser vi tydeligt – fx i Go’Morgen Danmark på 
TV 2: Uden tøven smider eleverne dansetøjet på Odense Havn. Vores filosofi er 
ganske enkelt, at alle får det bedre, når vi hjælper hinanden. Derfor veksler 
Balletskolen naturligvis dans og aflagt tøj til velgørenhed, når Røde Kors i april siger: 
SMID TØJET. 
Vilje, arbejde og talent er også i spil, når Balletskolen og DGU på tværs og i samklang 
med andre kunstarter fejrer H. C. Andersen med en fabelagtig fødselsdagsfest i 
Odeon. En farverig dag som følges op af en mere formel højtidelighed, hvor blandt 
andre skuespiller Bodil Jørgensen og Den Fynske Opera gør eleverne selskab, i 
forbindelse med at H. C. Andersen Prisen 2018 overrækkes til prismodtagere fra både 
Danmark, Schweiz og Vietnam. 
 
Og vi elsker fest. Og vi løber altid stærkt. Også når vi skifter fra dansesko til løbesko 
for at fejre hele Danmarks kronprins, der på sin 50-årsdag løber gennem Odense – 
skarpt forfulgt af tutu og tiara i solskinsstrålende stærk form.  
 
Se – det er en stump hverdagseventyr. Der sidder lige i øjet… 
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Fjerde historie – Prins og prinsesse 
’Kay var så klog, han kunne hovedregning med brøk!’, sagde Gerda. 
…  således gik de første mil; da sagde også kragen farvel, og det var den tungeste 
afsked; den fløj op i et træ og slog med sine sorte vinger, så længe den kunne se 
vognen, der strålede, som det klare solskin.  
 
Sommer 2018 
Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense har en ambition om at være nationalt og 
internationalt anerkendt som den bedste uddannelses- og kulturinstitution inden for 
klassisk ballet og moderne dans. Vi ønsker at være en højborg for kunst og boglig 
faglighed. Hvert år i eksamens- og evalueringsperioden bliver vi bekræftet i, at vi 
danner og uddanner med hjertet på rette sted. Vores elever opnår resultater helt i top. 
Men når vi samtidig oplever, at de er i stand til at tage ansvar for sig selv, de 
nærmeste og de erneste, så er vi overbeviste om, at gode resultater ikke er på 
bekostning af ’det hele menneske’, men faktisk netop en konsekvens af at vi tænker i 
helheder. Vores elever er modige og viljestærke. Det, synes vi, er klogskab, der 
rækker langt ud over hovedregning med brøk.  
 
I 2014 startede de første modige og viljestærke gymnasieelever en fireårig 
danseuddannelse på Odense Katedralskole. Til daglig kalder vi dem DGU’erne 
(Dansegrunduddannelse), og denne sommer stråler de første dansestudenter om kap 
med solen. Hjerteligt tillykke. Vi er stolte og glade. Og vi kan høre på 
kulturrådsformand Jane Jeginds translokationstale, at det er hun også. Studinerne er 
flyveklare, og de spreder deres livskloge vinger ud over Norden og resten af Europa, 
når de fortsætter uddannelsen i dansens tjeneste. Det er lidt tungt med afsked efter 
mange gode år sammen, men det går lidt lettere, når vi vælger  ikke  at sige farvel men 
på gensyn.   
 
Så vi mener det altså dybt alvorligt, når vi tilbyder en unik uddannelse i et innovativt 
læringsmiljø, hvor ALT KAN SKE. Og det gør det når grund- og gymnasieskolens 
elever deltager i sensommerens H. C. Andersen Festivals. I De fem papirklip udfolder 
dansere og artister fra Pivot Dance Company og elever fra Balletskolen H. C. 
Andersens univers på helt nye måder. Med livsglæde møder moderne teknologi 
nutidens mennesker i en vekselvirkning mellem dans, spoken words, musik og 
innovativ grafik.  
Samtidig vælter seks midnatsforestillinger Flakhaven, når Noboby but a Princess 
opdaterer H.C. Andersen til version 2018. En enorm, magisk og glimtende globe er 
centrum for det tempofyldte show, hvor elever fra Balletskolen møder internationale 
artister og akrobater. Alt iscenesat af tyske Phase 7 Preforming Arts. Samarbejde på 
tværs gør os endnu stærkere.  
 
Se – det er en stump hverdagseventyr. Der sidder lige i øjet… 
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Femte historie – Den lille røverpige 
’Man ved aldrig, hvad der kan komme. Men fortæl mig nu igen, hvad du fortalte før 
om lille Kay, og hvorfor du er gået ud i den vide verden’. 
 

 
 
Efterår 2018 
At være i sit efterår betyder egentligt, at noget er ved at slutte. Sådan er det langt fra, 
når det bliver efterår på Det Kongelige Teater – Balletskolen Odense. Så skal det hele 
nemlig for alvor til at begynde. Vi lægger ud med at åbne vores døre, så alle får 
mulighed for et kig bag kulisserne. Du er hjerteligt velkommen – hvis du altså tør. For 
skolen er en kogende heksegryde af trolddomskunst og trylleri tilsat workshops med 
skolens forstander, Inge Fjord. Hun fortæller om hverdagen som elev på en skole, 
hvor vi tror på, at nærvær og trivsel er vigtigt, når vi vil danne og uddanne fremtidens 
alsidige, kompetente og stærke dansere – for man ved jo aldrig, hvad der kan 
komme. Heller ikke ude i den vide verden. 
Samtidig er åben hus en lille teaser for efterårets Magiske Dage, hvor Odense 
Koncerthus igen danner rammen om en fortryllende familieoplevelse, når Odense 
Symfoniorkester og Balletskolen smelter sammen med musikken fra Harry Potters 
univers. 
 
Sidst men ikke mindst er det i løbet af efteråret at skolens elever og samlede fakultet 
kreativt og målrettet sammen arbejder sig frem mod året forestilling Jul i 
Rådhushallen. Eleverne er entreprenante og med i hele processen – fra forståelse, 
bearbejdning og fortolkning af Snedronningen til koreografi, design og produktion af 
kostumer og kulisser. Toppet med efterårets helt store opgave: træning, træning, 
træning…og træning! 
 
Se – det er en stump hverdagseventyr. Der sidder lige i øjet… 
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Sjette historie – Lappekonen og finnekonen 
…han har fået en glassplint i hjertet og et lille glaskorn i øjet; de må først ud, ellers 
bliver han aldrig til menneske, og snedronningen vil beholde magten over ham!’ 
…’Gerda må ikke af os vide sin magt, den sidder i hendes hjerte, den sidder i, hun er 
et sødt uskyldigt barn’.  
 

 
 
Jul 2018 
Efterårets intense træning kulminerer med Jul i Rådhushallen. Det er Det Kongelige 
Teater – Balletskolen Odenses julegave. Fra alle os til alle jer. I løbet af seks 
decemberdage gæster næsten 9.000 publikummer forestillingen og oplever, hvordan 
eleverne fra 0. kl. til 4. g strækker  sig helt op på tå, for at Snedronningen ikke skal 
beholde magten over uskyldige Kay. Musik, moderne dans og klassisk ballet formidler 
fortællingen i et inferno af snefnug, kulde og frost kombineret med haute couture – 
og røde roser. Den sidder lige i øjet.  
 
Men vi er mere end det. For igen 2018 samarbejder vi også med Odense Teater, hvor 
udvalgte elever charmerer publikum som søde og uskyldige nissebørn i årets 
juleforestilling Nissebanden i Julemandens land.  
 
Se – det er en stump hverdagseventyr. Der sidder lige i øjet… 
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Syvende historie – Hvad der skete i dronningens slot, og hvad der siden skete 
Men Kay sad ganske stille, stiv og kold; da græd den lille Gerda hede tårer, der faldt 
på hans bryst, de trængte ind i hans hjerte, de optøede isklumpen og fortærede den 
lille spejlstump derinde… Da brast Kay i gråd; han græd, så spejlkornet trillede ud af 
øjnene… Og Gerda kyssede hans kinder, og de blev blomstrende; hun kyssede hans 
hænder og fødder, og han var sund og rask. 
 

 
 
2019 
Se så! Nu slutter vi. Og som lovet ved vi nu mere, end vi vidste fra start… 
Du har fået den sidste stump. Men græd nu ikke! Vi vender stærkt tilbage i 2019. 
Allerede 12. januar inviterer vi til optagelsesprøve. Det er vores ambition at tiltrække 
talentfulde og ambitiøse børn og unge med kærlighed til dansen samt modet, viljen 
og lysten til en professionel dansekarriere. Vi tror på det, fordi vi mener, at vi tilbyder 
et hverdagseventyr, hvor en innovativ vinkel styrker dans, dannelse og boglig 
uddannelse. I vores rekruttering fokuserer vi på mangfoldighed og på det unikke. Kom 
forbi. Så kan du se det ved selvsyn. Din hverdag kan også blive eventyrlig.  
 
Kærlighed - og stor passion til at fortælle eventyr med dansen - har vi i store 
mængder. Så eventyrligt store, at vi meget gerne deler og danser med jer – hver dag i 
2019. Tusinde tak for 2018 og på hjerteligt gensyn. 
 
Rigtig godt nytår til alle.  
 
Fra Det Kongelige Teater Balletskolen Odense 
Inge Fjord 
Forstander 

Fotos: Daniel Bank, Rico Feldfoss, Mette Risager samt Balletskolen. 
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