
 

 
Fagplan   3.   klasse   Ballet   -   Danselinjen 
 
1. Kapitel   1.  
Balletkompetencer 
 
1.1-   Læringsmål 
1.1.1   -   at   være   bevidst   om   sin   holdning,   efter   placerings   principper:   ankler,   knæ,   hofter 
og   skuldre   i   en   linje,   lodret   fra   gulvet,   skuldre   og   hofter   i   samme   geometriske   plan. 
 
1.1.2   -   at   gøre   brug   af   den   tournering,   som   er   den   maksimale   tournering   for   den 
enkelte   elev,   alt   efter   elevens   fysiske   forudsætninger.   Herunder,   at   kunne   forstå   hvor 
tourneringsmuskler   (gluteus   maximus,   medius   og   minimus,   adductor   longus,   gracilis, 
semitendinosus,   semimembranosus)   sidder   og   hvordan   man   bruger   dem.  
 
1.1.3   -   at   forstå   opbygningen   af   en   træningstime 
 
1.1.4   -   at   kunne   danse   til   forskellige   rytmer.   Hertil   hører   at   udvikle   en   fornemmelse   for 
musikalske   perioder,   at   kunne   følge   en   takt   og   at   kunne   bevæge   sig   rytmisk,   i 
overensstemmelse   med   den   musik   der   spilles. 
 
1.1.5   -   at   kunne   udtrykke   sig   gennem   bevægelserne 
 
1.1.6   -   at   have   udviklet   en   selv   disciplin   og   koncentration   som   muliggør,   at   man   kan 
optræde   uden   at   være   distraheret   af   udefrakommende   elementer,   som   støj,   tale,   og 
bevare   fokus. 
 
1.2.   Fagligt   indhold 
1.2.1   -   kendskab   til   de   6   positioner   af   arm   og   ben. 
1.2.2-   øvelser   à   la   barre,   med   bevægelser   af   benet   à   la   seconde. 
1.2.3   -   bevægelser   af   benet   en   avant   og   en   arrière  
1.2.4   -   ronds   de   jambe   à   terre   i   kvart   og   i   halve. 
1.2.5   -   fondus   par   tèrre 
1.2.6   -   spring   med   landing   på   to   fødder:   changements,   sautés,   soubresauts. 
1.2.7   -   spot   øvelser;   kvart   pirouette 
1.2.8   -   déplacement:   chassés,   temps   liés   i   tendu,   introduktion   til   glissade,   vals 
1.2.9   -   coupé   pas   de   bourrée. 
 
Kapitel   2  
Fysisk   udvikling 
Elevens   fysiske   forudsætninger   taget   i   betragtningen,   viser   eleven: 

● en   optimal   brug   af   sin   tournering 
● en   optimal   smidighed 
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● en   optimal   styrke 
● et   optimalt   fodstræk 

 
svarende   til   elevens   alder   og   den   generelle   niveauet   i   klassen. 
 
Kapitel   3 
Personlig   udvikling 
Der   forventes,   at   eleven   -   sidst   på   året   -   er   omstillingsparat   til   indlæring.   Denne 
hurtige   tilpasning   til   dansestudiet   forbereder   elevens   scene-tilstedeværelse,   hvor   det 
er   et   krav   at   kunne   træde   ind   i   et   kunstigt   skabt   univers,   og   leve   sig   ind   i   det. 
 
Kapitel   4 
Evaluering 
Evalueringen   baseres   på   en   årlige   visning   og   elevens   indsats   under   skoleåret. 
Formålet   med   evalueringen   er   at   vurdere   om      eleven   kan   vise   kontrol   under   de   mere 
statiske   øvelser   samt   have   formåen   til   at   deplacere   sig,   efter   ballettens   principper. 
Samtidig   er   det   ønskværdig,   at   eleven   på   optimal   vis   kan   klare: 
 
1. Pliés   i   1.   2.   og   3.   position 
2. Battement   tendu   fra   1.   og   3.   position 
3. Battement   jétés   fra   1.   og   3.   position 
4. Rond   de   jambe   à   tèrre   en   dehors   og   en   dedans  
5. Fondu   par   tèrre   frem,   til   siden   og   tilbage 
6. Developpé 
7. Grand   Battement   Jété 
 
Au   milieu: 
 
1. Coupé   pas   de   bourrée 
2. Chassé 
3. Kvart   pirouette   en   dehors   i   6.   og   5.,   i   coupé      eller   passé 
4. Nedbrudt   glissade 
5. Sauté   i   1.   position 
6. Changement   des   pieds 
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