
 

Fagplan   5.   klasse   Ballet   -   Danselinjen 
 

Kapitel   1.   Balletkompetencer 
1.1   Læringsmål 
 
1.1.1   -   at   være   forberedt   og   parat   til   at   modtage   undervisningen.   At   vise   en   respektfuld 
holdning   og   opførsel,   både   i   forhold   til   læreren,   og   til   kammeraterne. 
 
1.1.2   -   at   memorere   øvelser,   såvel   fra   barren,   som   fra   au   milieu,   også   til   næste   time.   At 
forstå   at   arbejde   i   et   forløb,   indenfor   en   tidsramme,   etableret   af   læreren. 
 
1.1.3   -   at   kunne   udføre   øvelserne   musikalsk. 
 
1.1.4   -   at   være   parat   til   at   udfordre   sig   selv   og   at   bidrage   kreativ   til   timens   afvikling. 
 
1.1.5   -   at   kunne   bidrage   kreativt   i   en   koreogra뀄䀠sk   processe. 
 
1.1.6   -   at   forstå   vigtigheden   af   at   kunne   ballettens   terminologi. 
 
1.1.7-   at   have   kontrol   over   sine   bevægelser   i   et   niveau,   der   svarer   til   klassetrinnet. 
 
1.1.8   -   at   kunne   bevæge   sig   uhindret,   med   ideal   placeringen   af   kroppens   vægt. 
 
1.2   Faglig   indhold 
 
1.2.1   -   4.   position.   Pliés,   pirouettes   (   en   dehors   og   en   dedans),   echappés. 
 
1.2.2   -   glissades   :   en   avant,   en   arrière,   de   coté. 
 
1.2.3   -   Assemblés   en   avant,   en   arrière. 
 
1.2.4   -   Sissonnes   :   simple,   fermé,   ouvert,   sissonne   faillit   assemblé. 
 
1.2.5   -   Grand   jété   en   avant 
 
1.2.6   -   Entrechats   :   quatre   og   royal. 
 
1.2.7   -   pas   de   bourrées,   chassés,   pas   de   basque   og   glissades   som   mellemtrin   i   en 
enchaînement. 
 
1.2.8-   kroppens   orientering   i   rummet:   croisé,   e뀈acé,   ecarté. 
 
1.2.9   -   tour   piqué,   chaîné   deboulé 
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Kapitel   2 
Fysisk   udvikling 
Elevens   fysiske   forudsætninger   taget   i   betragtningen,   viser   eleven: 
 

● en   optimal   brug   af   sin   tournering 
● en   optimal   smidighed 
● en   optimal   styrke 
● et   optimalt   spring 
● en   optimal   ballance 

 
svarende   til   elevens   alder   og   den   generelle   niveauet   i   klassen. 
 
 
Kapitel   3 
Personlig   udvikling 
 
Eleven   skal   kunne   føle   ansvar   for   sig   selv,   såvel   i   studiet   som   til   forestillingerne. 
Eleven   er   i   stand   til   selv   at   holde   sit   udstyr   ved   lige,   og   have   det   med   sig,   når   dette   er 
påkrævet. 
 
Han/hun   skal   begynde   at   forstå   forskel   mellem   ømhed,   overanstrengelse,   fysisk 
træthed   og   skade,   og   forstå   behovet   for   at   arbejde   kontinuerligt   på   en   måde   som 
svarer   til   den   fysiske   kapacitet. 
 
Kapitel   4 
Evaluering 
Eleven   skal   have   en   krops   morfologi   som   viser,   at   den   er   blevet   trænet   efter   ballettens 
principper.   Lang   og   stærk   muskulatur,   optimalt   brug   af   5.   position,   såvel   i   afsæt   og 
landing      til   spring   og   pirouetter,   som   i   de   mere   kontrolleret   adagio   øvelser,   med   brug 
af   åndedræt   og   bevægelsesvidden. 
 
   Det   er   ønskeligt,   at   eleven   behersker: 
 
4.1   -   Fuld   kontrol   i   Adagio,   og   styrke   til   at   holde   benet   i   luften   i   en   90°   vinkel   fra 
hofterne. 
 
4.2   -   Enkelt   pirouette   en   dehors   og   en   dedans   fra   5.,   2.   og   4.   med   en   optimal 
placering   af   passé. 
 
4.3   -   Kapacitet   til   hurtigere   vægtskift,   både   sidelæns,   men   også   frem. 
 
4.4   -   Fuld   åbning   af   benene   i   luften   i   grand   jété   en   avant. 
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4.5   -   Fuldt   stræk   af   benene   i   batteries. 
 
4.6   -   Brug   af   épaulement. 
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