
Sjæl i flammer og hjerter i brand
Årsberetning 2021

En brand-hjerte-varm årsberetning om at balancere livet på en friskole, der ønsker at sætte
sjæl i flammer, samtidig med at 2021 virkeligheden til tider fremstår iskold.

VINTER

Danmarks dronning lukker året 2020, da hun åbner sin nytårstale med ordene:
‘Vi ser frem med fortrøstning og forventning…’
Sådan skal det være. Og sådan er det også på Det Kongelig Teater - Balletskolen Odense. Vi
tror og håber på, at 2021 bringer alt det tilbage, som vi savnede i 2020. Nærværet.
Scenekunsten. Krammet. Fordybelsen. Fællesskabet. Dét er fundamentet for vores friskole og
kulturinstitution, hvor vi ønsker at danne og uddanne kommende generationer af alsidige,
kompetente og stærke dansere. Vi har en ambition om at være nationalt og internationalt
anerkendt som den bedste uddannelses- og kulturinstitution inden for moderne dans og
klassisk ballet.
Som en dronning har Det Kongelige Teater - Balletskolen Odense store forventninger til 2021.

Alligevel starter vi (igen) året sammen men hver for sig. Hjemmeskole, coronaskole, nødskole,
sofaskole. Man fristes til at sige: kært barn har mange navne. Lige her er det dog kun den
halve sandhed. For når vi hjemme bag skærmen atter slår corona-knuder på os selv, og
Google Meet bliver vores fælles platform, så føles det ikke helt kært. Heller ikke selvom vi
forsøger at svøbe det hele i samfundssind og digitale fællesskaber, fordi vi stadig tror på, at
det skal være med til at løfte os gennem den verdensomspændende pandemi.



Men når glimmer og konfetti bliver liggende tavst på affyringsrampen, fordi udsigten til
aflysninger, udsættelser og annulleringer stadig er det, der dominerer, så kan vinteren af og til
føles uendelig lang og mørk. Ingen sportsgalla. Ingen skolefest. Ingen sjæl i flammer.

Lyset finder vi dog stadig - i dansen. Naturligvis. Hverdags-danse-humøret stiger da også
betragteligt, da den prisbelønnede og højt anerkendte stjernedanser inden for både moderne
dans og klassisk ballet, Alessandro Sousa Pereira, i januar siger ‘Ja tak’ til at være en del af
Balletskolens dansefakultet. For vores 120 kreative elever fra 0. kl. til 4.g er Alessandro og de
øvrige undervisere medvirkende til, at corona ikke omdanner os alle til bænkevarmere.
Velkommen.
Fra et skur i skolegården uddeler pedellen dansevinyl i metermål, så der rundt omkring på
børneværelser, i kælderrum, på badeværelsesklinker, og hvor end der må være et par
kvadratmeter, bliver varme dansehjerter , alt imens kong vinter sørger for, at bagtæppet er
frostklart.
Sammen hejser vi dronningens flag for fortrøstning og forventning.
Kom nu 2021! Du kan godt! Vi tror på dig! Hep!
Vi vil have:
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FORÅR
Forår og friske forhåbninger. Det er det, vi vil have. Og det er det, vi får. Vi er tilbage på
skolen. I salene og i lokalerne. Det føles godt, og det føles rigtigt. Også selvom det stadig er
med fokus på håndsprit og rettidig omhu. Vi gør os umage, alt imens vi holder hjerterne
varme og hovederne kolde. For pandemien er her stadig, og selvom vi prøver at lave skole
‘som før’, så bliver vi ofte mindet om, at alt endnu ikke er helt som før:



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

Den velkendte sang burde sjunge gennem Odeon d. 2. april, da H. C. Andersen inviterer til
216-års fødselsdagsfest. Det sker ikke. I stedet finder vi i fællesskab smutveje, der gør det
muligt at feste og fejre på afstand.

Operasanger Mathias Hedegaard og pianist Britt Grønnebæk står for den musikalske
underholdning, mens skuespiller Claus Riis Østergaard og H. C. Andersen Paraden sørger for,
at dagen bliver eventyrlig med højtlæsning og de velkendte figurer fra eventyrdigterens
univers. Den virtuelle fest kulminerer, da Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel,
daværende kulturminister Joy Mogensen og filminstruktør Lone Scherfig overrækker H. C.
Andersen Priskomiteens ærespris 2020 til Det Kongelige Teater - Balletskolen Odenses
forstander Inge Fjord. Skolen får prisen for det mangeårige arbejde med at lade den klassiske
ballet og den moderne dans fortolke eventyrdigterens værker.

Tillykke! Til skolen og til Hr. Andersen.

Men bedst som foråret og coronasitustionen synes at arbejde med os, så mærker vi alligevel,
at vi ikke er helt i mål - endnu. Sommerfuglene kan ikke sættes fri hverken ved det grønne
bord, i dansesalene eller på Kongens Nytorvs Gamle Scene. Igen oplever vi aflysninger af
evalueringer, eksamener, afgangsprøver og Store Balletskoledag.

Heldigvis får vi anledning til at hejse flaget, da græskfødte Stefanos Bizas danser ind på
skolens hold af undervisere. Hans internationale baggrund og mangeårige erfaring med
moderne dans er endnu en opkvalificering af det samlede dansefakultet, som nu står
skarpere og mere komplet inden for både klassisk ballet og moderne dans. Velkommen.

Vi summer af fortrøstning, og forventningerne til sommeren er helt oppe i den syvende blå
solskinshimmel. Hurra for livet! Hep!
Vi vil have:
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SOMMER
Kongens Have er skolens nabo, og når træerne står grønnest, himlen er malet med den
dybeste blå, og Frederik IV’s gamle sommerslot danner et kridhvidt baggrundstæppe - ja, så
får vi nok næppe en smukkere kulisse til skoleårets afslutning. Sådan en juniaften er der
bobler i både glas og i maver, for scenen er sat til dimission for skolens viljestærke
gymnasieelever, der efter 4 år på Odense Katedralskoles dansegrunduddannelse endelig kan
få studenterhuen til at danse. Til dagligt kalder vi dem DGU’erne, men i aften kalder vi dem
studenter. Hjerteligt tillykke. Vi er glade og stolte over dét, de har præsteret, og vi glædes
med dem over, at deres livskloge dansevinger nu bærer dem til Norge og Tyskland, hvor de
fortsætter deres uddannelse for scenekunsten.
Med sådan en aften pakket øverst i bagagen går vi styrket på sommerferie.

Også selv om vi siger tak for dansen til tidligere korpsdanser ved Den Kongelige Ballet
Charlotte Khader. Siden 2015 har hun med kærlig kreativitet og evigt engagement
rundhåndet drysset stjernestøv på især skolens mellemstore balletelever. Når vi bærer
dansen i hjertet, så er det altid svært at danse af, men vi sender Charlotte afsted med rigelige
mængder kærlighed komprimeret ned i tegninger, perleplader og citatplakater, der tilsammen
ønsker hende alt det bedste fremover.

***
Kære linedanser, udspændt
ligger foran dig
selve livet
du fik givet
gå nu kun din vej

Fællessang blandt forældre, elever og personale kan igen byde et nyt skoleår velkommen. På
en augusteftermiddag, hvor Dannebrog ryger til tops på stangen, og solskinsstribevis af smil
sendes gennem skolegården, er det ikke svært at være opfyldt af fortrøstning og forventning.
Det føles godt. Vi er så klar!

Den nye pige på skolen er lille og rykker med sine svovlstikker ind i dansesale og læseskole,
hvor de allerførste tanker, streger og trin til årets juleforestilling opstår allerede nu, mens
solen endnu varmer, og det søde ferie-driver-liv kun lige akkurat har sluppet sit tag i de
sommerbrune dansefødder. Hvis de to gamle venner af huset, Grundtvig og Kold, kiggede
forbi, ville de være stolte, for de ville opleve elever, der er medskabende, idérige og fyldt med
store tanker om, hvordan Jul i Rådhushallen 2021 skal forme sig til december.

De gode idéer opstår fx, når byens mange sensommer festivals igen får mulighed for at folde
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 i et
innovativt læringsmiljø hvor ALT KAN SKE.



Og det gør det, når grund- og gymnasieskolens elever deltager i HCA-Festivals. ‘Mit livs
eventyr’ er et visuelt totalteater hvor animation, musik, moderne dans, klassisk ballet,
lysdesign og skyggeteater i adskillige midnatsforestillinger vælter Munke Mose, når det
spektakulære show opdaterer H. C. Andersen til version 2021.

I Jernbanegade melder vi udsolgt, når skolens mellemtrin debuterer som værter for
danseworkshops. Gulvet gløder og smilene smitter, når musik, dans og vores helt egen H. C.
Andersen giver skoleelever en eventyrlig oplevelse på Balletskolen.

Vi åbner også egne døre for dig og din familie  - så du kan få et kig ind bag facaden. Vi kalder
det Åben Skole. 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, hvor dans,
dannelse og boglig uddannelse danser tæt med omsorg og omtanke mellem børn og voksne
i en dagligdag, hvor ambitionerne er lige så store som drømmene.

Lyder det som noget for dig, eller en du kender?

Så kom til optagelseprøve til skoleåret 2022/23 lørdag d. 5. februar 2022. Læs mere her:

https://kglteater-odense.dk/nyheder/optagelsesproever/

I vores rekruttering fokuserer vi på mangfoldighed og på det unikke. Vigtigst af alt er dog
kærlighed til dansen. Vi er fulde af fortrøstning og forventning. Er du? Hep!

Sammen kan vi sætte:
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EFTERÅR
Eleverne sidder side om side. Skyggerne. Den store og den lille. De faste elevmakkerpar.
Dem som også sidder sammen hver morgen, når vi åbner dagen med morgensang i
Balletsalen. Dem som altid har et særligt øje på hinanden. Denne septembermorgen sidder
de i en bus. Stemningen er intens - nærmest euforisk. Det er nemlig første gang i to år, at hele
skolen kører afsted på tur - sammen. Alene for at hylde fællesskabet og nyde hinandens
selskab. Destinationen hedder Houens Odde Spejdercenter. Her i bunden af Kolding Fjord
skal vi det næste døgn dele skov og vand med 5 millioner myg, 10.000 krabber og ét enkelt
natløb. Tilsammen er det essensen af de allerbedste oplevelser, hvor børn og voksne viser, at
vi vil hinanden - også i et telt på et mudret liggeunderlag kl. 02 om natten.

Fagdage og projekter er en del af efterårets skema på Balletskolen. Det betyder ro til faglig
fordybelse, undren og undersøgelser på kryds og tværs af fagrækker eller netop i fagets
kerne. Vi tror på den eksperimenterende undervisning, hvor eleverne har egne hænder i
‘bolledejen’, hvor de lærer at være nysgerrige og opsøgende, tænke i dele og helheder. Det
er med til at danne og uddanne selvstændige, innovative og energiske børn og unge
mennesker, som tager ansvar for sig selv, deres nærmeste og de erneste. Det, synes vi, er
klogskab, der rækker langt ud over paratviden og færdigheder.

I september byder vi spanske Helena Casado Cortés op til dans og ind på holdet af
internationalt anerkendte undervisere. Med sin klassiske profil er Helena med til at løfte det
samlede dansefakultet helt op på øverste hylde. Velkommen.

At være i sit efterår betyder egentligt, at noget er ved at slutte. Sådan er det langt fra, når det
er efterår på Det Kongelige Teater - Balletskolen Odense. For det er nu, det for alvor tager fart
- det der til december skal kulminere med Jul i Rådhushallen. Alle skolens elever, DGU og det
samlede fakultet arbejder kreativt og målrettet sammen om Den lille pige med svovlstikkerne.
Daglig træning eller uger hvor dansen rydder hele skemaet, og bl.a. giver plads til
gæsteundervisere fra Dansk Danseteater.
Eleverne er medskabende, og der arbejdes intenst på, at alle forstår hele processen. De lytter,
ser og skiller eventyrets ord ad. De undersøger dem for at blive klogere på, hvad Andersen
mon mente dengang for 176 år, da han skrev eventyret. Og sammen kommer vi med bud på,
hvordan sådan en gammel tekst kan formidles i en moderne danseforestilling, der rummer
koreografi, kostumer og kulisser. Heldigvis har skolen også en stor stab af frivillige forældre,
bedsteforældre og venner af huset, som alle gør en ekstraordinær indsats for at løfte Den lille
pige med svovlstikkerne ind i det 21. århundrede.

Alt tegner til at vi kan tænde lys i mørket. Håbet lever. Vi er fulde af fortrøstning og
forventning. Hep!
Sammen kan vi sætte:
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Årets juleforestilling er altid lig med årets højdepunkt. Alle glæder sig, og i år er stemningen
ekstra højspændt, for det er to år siden, at De vilde svaner lettede fra Odense Rådhus. I 2020
forblev rådhushallen rungende tavs, da den lille pige blev tvunget til at gemme sine
svovlstikker i endnu et år.
Men nu skal de stryges - svovlstikkerne. Den lille pige er klar til at kæmpe modigt for viljen til
at tænde lys i mørket og for troen på, at hun kan forenes med den, hun elsker. Vi hjælper
hende godt på vej, når vi fortolker og formidler de alvorlige men væsentlige budskaber fra
H. C. Andersens eget yndlingseventyr. Vi gør det med sang, musik, moderne dans og klassisk
ballet i en ramme af flammer, sølv og poesi.

Det er grusomt og smukt på samme tid. Vi er fulde af forventning og fortrøstning. Tak til alle
jer der kommer forbi Odense Rådhus og sanser det hele sammen med os. Hep!
Sammen oplever vi:

Sjæl i fl����r o� �j����r i ���n�

Og således fik vi lukket 2021 med fortrøstning og forventning i behold. Vi tror på, at vi igen vil slå
så mange gnister, at vi kan sætte sjæl i flammer og hjerter i brand.
Tak for dansen til 2021. Med ønsket om et godt nytår til alle!




