
 

Fagplan   7.   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.   At   bidrage   til   en 
god   arbejdsklima,   både   når   det   gælder   engagement   og   samarbejdsvilje. 
 
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.   At   skabe   鋢휆ere   mål   i   løbet   af 
skoleåret   med   henblik   på   egen   teknisk   udvikling. 
 
1.1.3-   at   udføre   øvelserne   musikalsk,   at   kunne   frasere,   og   at   kunne   bruge   musikkens 
forskellige   nuancer   som   værktøj   i   det   kunstneriske   udtryk. 
 
1.1.4   -   at   begynde   at   forstå   sin   egen   identitet   som   danser   (   hvad   er   ens   egen   niche, 
hvor   kunne   ens   største   kompetencer   ligge,   hvad   har   man   brug   for   at   arbejde   mere 
på). 
 
2. Faglig   indhold 
Udover   det,   som   eleven   allerede   har   tilegnet   sig   til   og   med   6.   klassen,   forventes   det: 
 
1.2.1-   dobbel   pirouette   en   dedans 
 
1.2.2-   Jété   Entrelacé 
 
1.2.3-   Batteries:   Entrechat   Royal,   trois,   quatre   og   cinq.   Brisés   en   avant. 
 
1.2.4-   Grand   Saut   de   chat 
 
1.2.5   -   Ballonnés 
 
1.2.6   -   Ballottés 
 
1.2.7   -   Sissone   fondu 
 
1.2.8   -   tour   en   l’air 
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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   optimalt   højde   i   sine   spring,   både   i   Petit   Allegro   og   i   Grand   Allegro 
● en   optimal   balance   og   styrke,   med   stor   stabilitet,   som   følge   deraf. 

 
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   kunne   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,   samt,    til   forskel   fra   eleven   i   6.   klasse,   selv   vide,   hvornår   man   må 
søge   professionel   hjælp   fra   fysioterapeuter,   læger,   ortopæder,   mm.  
 
Eleven   bidrager   til   skabelse   af   koreogra藄秪er   med   sin   kreativitet,   og   til   skabelse   af   en 
respektfuld   og   positiv   stemning,   som   fordrer   en   hurtig   og   eꃸ✾ektiv   fremskridt   for   alle   i 
dansesalen. 
 
Kapitel   4 
Evaluering 
 
4.1   -Fuld   kontrol   i   Adagio,   og   styrke   til   at   holde   benet   i   luften   over   90°   vinkel   fra 
hofterne.   Diverse   promenades   en   dehors   og   en   dedans,   med   benene   à   la   seconde   og 
en   arrière. 
 
4.2   -Dobbelt   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,   også   frem   og   tilbage. 
 
4.4   -   fuld   åbning   af   benene   i   luften   i   grand   jété   en   avant. 
 
4.5   -   fuldt   stræk   af   benene   i   batteries. 
 
4.6   -   brug   af   épaulement. 
 
4.9   -   glissades   i   forskellige   retninger.   Brug   af   5.   position   i   hurtige   vægtskifte. 
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4.10   -   store   spring   (   grand   jété   en   avant,   Fouetté,   Jété   Entrelacé,   Jété   en   tournant), 
med   større   déplacement   i   al   rummets   omfang.  
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