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Odense den 29. april 2016 

Kære forældre  

Den internationale Dansens Dag finder sted den 29. april hvert år, på 

fødselsdagen for den franske danser Jean-Georges Noverre (1727-1810), der 

regnes som grundlæggeren af den moderne ballet. Markeringen blev etableret 

i 1982 af International Dance Committee (CID; Conseil International de la 

Danse på fransk) der er en international non-governmental 

organisation under UNESCO. Dagen er en verdensomspændende markering af 

alle danseformer, og har til hensigt at fejre mangfoldigheden inden for dans og 

kærlighed til dans på tværs af kultur, alder, hudfarve, dygtighedsniveau og 

danseform. 

Et af målene for Dansens Dag er at øge opmærksomheden på betydningen af 

dans som kunstform i den almene befolkning, samt at påvirke myndighederne 

verden over til at inkludere dans i alle uddannelsessystemer, fra grundskole til 

højere uddannelser. 

Balletskolens elever har i dag gjort deres til at udbrede dansens glade budskab, 

bla. på skoler, på Odense Universitetshospital og rundt omkring i byen. 
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Danseeksamen og evaluering  
I løbet af den kommende måned vil alle danseevalueringer blive afviklet. Det 
betyder, at der vil være en del ændringer i det normale skema.  
Mandag d. 2. maj er der forældreeksamen for balletten. Tirsdag d. 3. maj er der 
danseeksamen for alle balletelever.  
Tirsdag d. 17. maj er der danseevaluering af alle elever i 0. – 1. kl. og 3. – 8. kl. på 
Danselinjen. 
Onsdag d. 18. maj er der danseevaluering for DGU og danseeksamen for 9. kl. 
For mere info se http://kgl-odense.dk/info/aktuelt/ 
 
Afgangsprøver 
Så blev det officielt, at vores afgangselever skal til prøve i skriftlig tysk og mundtlig 
matematik, som var de to fag Balletskolen trak. 
På mandag starter de skriftlige afgangsprøver med skriftlig dansk. 
 

Christina Nilsson (balletunderviser) stopper 
Vores underviser i klassisk ballet på Danselinjen Christina Nilsson har valgt at 
stoppe samarbejdet med Balletskolen fra udgangen af maj. 
Christina har besluttet sig for at flytte til Spanien.  
 
Konfirmation 7. kl. 
I morgen vil de sidste af vores elever fra 7. kl. blive konfirmeret i Sankt Hans Kirke 
kl. 10.00, andre har bekræftet deres dåb i deres ”egen” kirke. Vi ønsker alle elever 
og familier stort tillykke. 
 
På hjemmesiden (Læseskolen - relevant info) kan I se, hvornår kommende års 
konfirmation ligger. 
 

Klasseoplysninger 

Alle klasselister er nu lagt ud på Edu-life. Husk at klikke på fanebladet i bunden af 
exelarket, for at finde den enkelte klasse. Ændringer til listerne skal meddeles til 
Margrethe på mail mb@kglteater-odense.dk 

 

Dress-code til dans og ballet 
På hjemmesiden under pkt. Fakta – Dresscode kan I læse skolens regler for alle 
elevers dress-code. 
 
Link til webshoppen:  http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen  
Kode: balletskolen 
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Balletskolens elevkalender 

Balletskolens elevkalender findes på hjemmesiden under pkt. Info. 

 

Master Class i klassisk ballet og Sommerskole 

Lørdag den 21. maj tilbydes der Master Class i klassisk ballet med Fatima. 

Der tilbydes også Sommerskole for danseinteresserede - for mere info se AMOK´s 
hjemmeside. www.amok-odense.dk 

 
Rigtig god weekend til alle fra 

Balletskolen 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


