
 

 

En   vild   hverdag   –   vi   vil   hver   dag.  

Beretningen   om   livet   på   en   friskole   anno   2019  

”Nu   tør   jeg   tale!”   sagde   hun,   ”jeg   er   uskyldig!”  

Sådan   afslutter   H.   C.   Andersen   i   1838   sit   eventyr   om   ‘De   vilde   svaner’.   Og   sådan   slutter   Det  
Kongelige   Teater   –   Balletskolen   Odense   også   2019   på   Odense   Rådhus,   hvor   sang,   musik,   moderne  
dans   og   klassisk   ballet   bringer   essensen   af   Andersens   eventyr   ind   i   det   21.   århundrede.  

Mod,   udholdenhed,   kærlighed   samt   retten   til   at   tie   eller   tale   er   den   fortælling   skolens   130   elever   fra  
0.   klasse   til   4.   g   i   årets   sidste   dage   fortolker   og   formidler   i   et   inferno   af   guld,   er,   brændenælder   og  
eget   design.   Kort   sagt:   denne   jul   er   ytringsfrihed   piruetternes   omdrejningspunkt.  

Med   Jul   i   Rådhushallen   –   ‘De   vilde   svaner’   lukker   vi   2019   med   stolthed.   Og   griber   hermed   vores  
mulighed   og   ret   til   at   tale   om   året,   der   er   gået.   Eftersom   vi   er   startet   med   årets   slutningen,   så   ruller   vi  
nu   baglæns,   til   vi   rammer   starten   af   2019.   

***  

Vi   har   en   vild   hverdag   –   og   vi   vil   hver   dag:  

Med   skiftende   intensitet   fra   august   til   december   fylder   produktionsprocessen   forud   for   De   vilde  
svaner   Jernbanegades   dansesale.   Daglig   træning   eller   uger   hvor   dansen   rydder   hele   skemaet.  
Samtidig   er   vi   en   friskole,   hvor   20   ansatte   dagligt   gør   deres   ypperste   for   at   få   dans,   dannelse   og  
uddannelse   til   at   danse   helt   tæt   med   Grundtvig   og   Kold.   Derfor   er   det   vigtigt,   at   eleverne   er  
medskabende   og   forstår   hele   processen   forud   for   Jul   i   Rådhushallen.   De   lytter,   ser   og   skiller  
eventyrets   ord   ad.   De   undersøger   dem   for   at   blive   kloge   på,   hvad   Andersen   mon   mente   dengang  
for   mere   end   180   år   siden,   og   på   hvordan   sådan   en   gammel   tekst   kan   formidles   i   en   moderne  
danseforestilling.   Vi   håber,   at   du   er   én   af   de   mange,   som   nød   det   endelige   resultat   på   Odense  
Rådhus   i   december   2019.  

December;   en   måned   hvor   mange   drømmer   om   hvid   jul   –   som   i   eventyrene.   Og   eventyrligt   er   det,  
når   elever   fra   Det   Kongelige   Teater   –   Balletskolen   Odense   smutter   lidt   længere   ned   ad  
Jernbanegade   og   indgår   i   et   tæt   samarbejde   med   professionelle   skuespillere   på   Odense   Teater.  
Sammen   opfører   de   juleeventyret   Snefald,   som   på   sin   helt   egen   musikalske   og   hjertevarme   måde  
hjælper   os   alle   med   at   finde   os   selv   og   føle   os   hjemme,   der   hvor   vi   er.   

Vi   er   i   november,   og   mens   mørket   stille   og   roligt   favner   os,   og   de   allersidste   blade   løsner   deres   tag   i  
træerne,   åbner   vi   dørene   og   inviterer   Dansk   Danseteater   indenfor   til   et   samarbejde,   som   vi   er   meget  
stolte   af.   Vi   har   store   forventninger,   og   ser   det   som   en   opgradering   af   den   moderne   dans,   der  
rummer   stor   frihed   i   bevægelsesproces   og   udtryksform.   Drømmen   er,   at   det   københavnske  
dansekompagni   spotter   unge   talenter   i   Odense,   som   dermed   kan   videreudvikle   sig   i   hovedstaden.   
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På   næsten   samme   tid   modtager   Balletskolen   en   invitation   fra   hele   Danmarks   Sigurd   Barrett   og  
Odense   Symfoniorkester.   Sammen   med   elever   og   musiklærere   fra   hele   Fyn   skal   Sigurd   præsentere  
symfoniorkestrets   instrumenter   –   og   naturligvis   takker   vi   ja   til   sådan   en   skøn   invitation.   Vi   har   danset  
for   og   med   Sigurd   før,   og   vi   gør   det   gerne   igen.   Det   bliver   dage   fyldt   med   boblende   musikglæde,  
sang   og   dans   i   den   smukke   Carl   Nielsen   Sal.   Faktisk   er   det   så   stor   en   succes,   at   vi   gentager   det   hele  
i   februar   2020.   Kig   endelig   forbi...  

I   selv   samme   Carl   Nielsen   Sal   byder   oktober   på   nogle   af   årets   mest   Magiske   Dage,   når   Odense  
Symfoniorkester   og   elever   fra   Balletskolen   smelter   sammen   til   musikken   fra   Harry   Potters   univers.  
Det   er   fortryllende.   Det   er   magisk.   Det   er   for   hele   familien.  

Det   er   det   også,   når   vi   hvert   år   i   september   inviterer   dig   og   din   familie   til   et   kig   ind   bag   facaden.   Vi  
kalder   det   Åben   Skole,   og   hvis   du   kommer   forbi,   vil   du   erfare,   at   Balletskolen   er   mere   end   store  
scener   og   festfyrværkeri   i   bedste   sendetid.   Vi   er   også   en   friskole   og   en   kulturinstitution,   som   tror   på,  
at   nærvær   og   trivsel   er   vigtigt,   når   vi   ønsker   at   danne   og   uddanne   kommende   generationer   af  
alsidige,   kompetente   og   stærke   dansere.   Det   er   bl.a.    det ,   som   skal   være   med   til   at   gøre   Det  
Kongelige   Teater   –   Balletskolen   Odense   kendt   og   anerkendt   som   den   bedste   uddannelses-   og  
kulturinstitution   inden   for   moderne   dans   og   klassisk   ballet.  

***  
 
Vi   har   en   vild   hverdag   –   og   vi   vil   hver   dag:  

Elever,   forældre   og   lærere   der   krammer,   smiler   og   snakker   på   kryds   og   tværs.   Mens   solen   stadig  
varmer,   og   det   søde   ferie-driver-liv   ikke   helt   vil   slippe   sit   tag   i   de   sommerbrune   kroppe,   mødes   vi   til  
fællessang   og   velkomsttaler   i   skolegården   en   augusteftermiddag,   når   mor   og   far   har   fået   fri   fra  
arbejde.   

Og   selv   om   det   er   august   er   julen   allerede   rykket   ind   i   både   dansesale   og   læseskole.   For   det   er   nu  
de   allerførste   tanker,   streger   og   trin   til   ‘De   vilde   svaner’   opstår.   Eleverne   er   medskabende,   idérige   og  
fyldt   med   store   tanker   om,   hvordan   årets   juleforestilling   skal   forme   sig.  

De   gode   idéer   opstår   fx,   når   byens   mange   sensommer   festivals   folder   sig   ud   lige   uden   for   vores  
skole   –   blomster,   film,   dans,   musik,   foto,   teater   og   gøgl   i   gaden.   Vi   træder   et   lille   skridt   ud   af   skolen  
og   sanser   byens   store   liv.   Nye   indtryk   skaber   nye   udtryk.   En   danseforestilling   er   i   støbeskeen.  

Konges   Have   er   skolens   nabo,   så   når   vores   ’storebror’   fra   København   kommer   på   sommervisit   i   den  
gamle   have,   så   er   vi   naturligvis   på   scenen.   Og   med   Frederik   IV   hvide   sommerslot   som  
baggrundstæppe   tager   tåspidssko,   tu   tu,   og   trikot   ’havefesten’   til   helt   nye   højder.  

***  

Vi   har   en   vild   hverdag   –   og   vi   vil   hver   dag:  

Forårstid   er   eksamens-   og   evalueringstid.   I   dansesalene   såvel   som   i   læseskolen   summer   en   ganske  
særlig   atmosfære   af   spænding,   nervøsitet   og   glæde.   For   det   er   nu,   alle   elever   vil   vise,   hvad   de   har  
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lært,   og   hvor   dygtige   de   er   blevet.   Alle   viser   den   vilje   (60%),   den   arbejdsomhed   (30%)   og   det   talent  
(10%),   som   skal   til   for   at   blive   100   %   danser.  

Det   er   obligatorisk   for   eleverne   i   9.   klasse   at   gå   til   folkeskolens   prøver   FP9.   Og   selv   om   vi   er   af   den  
opfattelse,   at   proces   er   mindst   lige   så   vigtig   som   produkt,   så   er   vi   nu   alligevel   ret   stolte   af   de  
resultater,   vores   elever   opnår.   Vi   uddanner   mange   af   de   såkaldte   12-talspiger,   men   vi   føler   os  
overbeviste   om,   at   det   ikke   er   på   bekostning   af   ’det   hele   menneske’.   For   når   hovedet   er   koldt,   og  
hjertet   er   varmt,   så   er   det   naturligt   også   at   danne   selvstændige,   innovative   og   energiske   unge  
mennesker,   som   tager   ansvar   for   sig   selv,   deres   nærmeste   og   de   erneste.   Modige   og   viljestærke.  
Sådan   forlader   afgangseleverne   Det   Kongelige   Teater   –   Balletskolen   Odense.  

Andersen   har   fødselsdag,   og   det   har   han   jo,   og   det   er   i   dag…  

Den   velkendte   sang   sjunger   gennem   Odeon   den   2.   april,   da   H.   C.   Andersens   214-års   fødselsdag  
bliver   fejret   med   dans,   sang,   musik   og   underholdning   ved   blandt   andre   Rosa   fra   Rouladegade.   I   den  
lidt   mere   alvorlige   ende   overrækker   daværende   kulturminister   Mette   Bock   H.   C.   Andersens  
ærespris   til   Mette-Louise   og   Jesper   Kryger   fra   Pivot   Dance   Company   &   Pivot   Production.   Parret  
modtager   prisen   for   forestillingen   ’De   5   Papirklip',   som   Det   Kongelige   Teater   –   Balletskolen   Odense  
var   en   del   af   i   2018.   Tillykke!   Til   Pivot   og   til   Hr.   Andersen.  

I   fødselsdagsgave   får   H.   C.   Andersen   en   dans,   der   sidder   lige   i   øjet.   Med   ydmyghed   og   tak  
modtager   Snedronningen   igen   publikums   hjertevarme   applaus.  

Ingen   scene   er   for   stor   til   små   dansefødder.   Derfor   er   vores   elever   på   Gamle   Scene   hvert   forår,   når  
hele   dansedanmark   samles   til   Store   Balletskoledag   på   Kongens   Nytorv   i   København.   Her   deler   de  
ud   af   det,   de   brænder   for.   I   år   viser   eleverne   et   dramatisk   uddrag   af   Snedronningen   –   Jul   i  
Rådhushallen   2018.   Blandt   publikum   er   naturligvis   altid   forældre,   familie   og   venner.   Men   i   år   er   også  
en   ’ny   ven   af   huset’   med   på   holdet   både   bag   den   gamle   scene,   under   prøverne   og   i   salens  
mørkerøde   velourstole.   Her   sidder   nemlig   skolens   nyudnævnte   ambassadør:   Ole   Henriksen.   

***  

Vi   har   en   vild   hverdag   –   og   vi   vil   hver   dag:  

Er   du   sulten?   Så   tag   en   bid   af   et   eventyr.   I   februar   er   den   frostkolde   Snemand,   duften   af   Hyldemors  
nybryggede   te   og   varmen   fra   en   lille   piges   sidste   knitrende   svovlstik   på   menukortet,   når   elever   fra  
Det   Kongelige   Teater   –   Balletskolen   Odense   i   samarbejde   med   Den   Fynske   Opera   og   Restaurant  
Resumé   danser   en   gastroopera   for   hele   familien.   Velbekomme!  

Vi   er   vilde   med   hverdagen,   men   vi   elsker   nu   også   en   god   fest.   Derfor   byder   vi   hvert   år   i   januar   alle  
skolens   elever   og   personale   op   til   dans.   I   år   møder   vi   blandt   andre   Spice   Girls,   Mini   og   Mickey  
Mouse,   betjenten   og   hans   fange   og   Peter   Plys   med   sin   ven   Grisling.   Og   hvad   har   de   så   til   fælles?   De  
passer   ind   i   elevrådet   tema:   kom   som   et   sæt.   Behøver   vi   at   sige,   at   dansegulvet   var   brandvarmt   hele  
aftenen?!  

Badminton,   kajakroning,   gymnastik,   billard,   cykling,   speedway   –   og   dans.   Vi   er   der   alle   sammen,   når  
Fyn   fejrer   Sportslørdag   2019.   Elever   fra   Balletskolen   spreder   deres   danseglæde   i   den   store  
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idrætshal,   og   de   viser   med   stolthed,   at   dansens   og   ballettens   DNA   består   af   mest   vilje,   meget  
arbejde   og   en   smule   talent.   

Og   hvem   ved,   om   der   er   andre   tilstede   med   netop   denne   DNA?   Hvis   det   er   tilfældet,   så   kig   endelig  
forbi   Jernbanegade   den   29.   februar   2020,   når   vi   på   Det   Kongelige   Teater   -   Balletskolen   Odense  
igen   inviterer   til   optagelsesprøve.   I   vores   rekruttering   fokuserer   vi   på   mangfoldighed   og   på   det  
unikke.   Vigtigst   af   alt   er   dog   kærlighed   til   dansen.   Med   den   kommer   modet,   viljen   og   lysten   til   en  
professionel   dansekarriere.   

Vi   tror   på   det,   fordi   vi   tilbyder   en   vild   hverdag,   hvor   en   innovativ   vinkel   styrker   dans,   dannelse   og  
boglig   uddannelse.   Vi   vil   hver   dag.   Vil   du?  

***  

Og   således   fik   vi   med   tale   tæmmet   det   vilde   år   2019.   Og   dog!   Hvorfor   ikke   lade   årets   begivenheder  
forblive   vilde?   For   når   vi   tør   lade   vildskaben   råde,   så   oplever   vi,   at   modet,   udholdenheden   og  
kærligheden   fører   os   frem   ad   på   helt   nye   og   spektakulære   måder.   Det   er   det,   vi   vil.   Hver   dag.   Også   i  
2020.  

Tusind   tak   for   i   år!  

Rigtig   glædelig   jul   og   vildt   nyt   år   til   alle.  

 

De   vilde   svaner   er   lettet.  

  Forstander  
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