
 

Fagplan   8.   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   kunne   arbejde   selvstændigt,   såvel   i   grupper   som   alene.   At   tage   ansvar   for   sin 
egen   tekniske   udvikling   og   kunne   fordybe   sig   i   enrum,   uden   at   følge   behov   for,   at   der 
er   en   lærer   til   stede. 
 
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   kunne   bidrage   kreativt   med   koreogra뀄䀠sk   materiale. 
 
2. Faglig   indhold 
Udover   det   som   eleven   allerede   har   tilegnet   sig   til   og   med   7.   klasse,   forventes   det: 
 
1.2.1-   Grand   pirouette   en   attitude   en   dedans. 
 
1.2.2-   Grand   pirouette   à   la   seconde   en   dedans. 
 
1.2.3-   Batteries:   Entrechat   Royal,   trois,   quatre   og   cinq.   Brisés   en   avant   og   en   arrière. 
 
1.2.4-   Grand   Saut   de   chat 
 
1.2.5   -   Ballonnés   en   hauteur 
 
1.2.6   -   Ballottés   en   hauteur 
 
1.2.7   -   Sissone   fondu,   sissone   doublé. 
 
1.2.8   -   Tour   en   l’air 
 
Kapitel   3 
Personlig   udvikling 
Eleven   forstår   sin   egen   identitet   som   danser   -   hvad   er   ens   egen   niche,   hvor   ligger   ens 
største   kompetencer   for   at   kunne   drage   fordel   af   dem,   når   det   er   nødvendigt,   f.   eks.   i 
en   audition. 
 
Eleven   kender   sine   største   tekniske   udfordringer,   og   hvordan   man   arbejder   med   dem. 
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Han/hun   er   selvdisciplineret   og   klar   i   sine   mål,   således   at   han/hun   er   i   stand   til   at 
bevare   kontinuiteten   i   den   kunstneriske   søgen   selv   efter   eventuelle   sku뀈elser   og/eller 
midlertidigt   tab   af   arbejdsevne   på   grund   af   skader   eller   sygdom. 
 
Eleven   føler   ansvar   for   sin   egen   tekniske   udvikling   og   kan   fordybe   sig   i   enrum,   uden 
at   følge   behov   for,   at   der   er   en   lærer   til   stede,   og   heller   ikke   forventer,   at   læreren   er 
en   del   af   forløbet   han/hun   er   i   gang   med.  
 
At   opnå   selvstændighed,   som   et   led   i   ens   udvikling      fra   det   vante      til   den   videre 
udvikling   som   venter   i   nye   sammenhæng   og   miljøer 
 
Kapitel   4 
Evaluering 
Eleven   skal   være   i   stand   til   at   vise   på   en   optimal   måde   alle   de   tidligere   nævnte   trin, 
og   skal   være   i   stand   til   at   udføre   trinkombinationer   af   forskelligtartet   trin,   f.   eks: 
 
4.1.   Port   de   bras   med   developpés,   promenades   og   balances. 
 
   4.2.   pas   de   valse   med   pirouetter,   souttenus,      balance   og   chainées 
 
4.3.   glissades   i   forskellige   retninger   kombineret   med   forskellige   spring   (   assemblés, 
pas   de   chats,   jétés,   brisés). 
 
4.4.   store   spring  
 
4.5.   øvelser   en   manège:   tour   piqué,   grand   saut   de   chat,   grand   jété   en   tournant) 
 
4.6.   tour   en   l’air. 
 
Ved   8.   klasses   afslutning,   er   det   ønskeligt,   at   eleven   behersker   den   basale   teknik,   er 
musikalsk   i   udførelsen   af   dansetrin   og   koreogra뀄䀠er,      er   rustet   med   kendskab   til   danse 
terminologi,   danseteori,   og   dansehistorie,   er   disciplineret   og   fokuseret   og   er   mentalt 
forberedt   på   de   nye   udfordringer   der   venter   i   det   sidste   skoleår. 
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