FAGPLAN FOR KLASSISK BALLETT
MODUM KULTURSKOLE
”Kulturskole for alle”

MARIE SKAR
m_skar@broadpark.no
90786576

Organisering av undervisningen
Ukentlig undervisning 38 uker i året.

Generelt
Nær kontakt mellom lærer og foresatte – og i de fleste tilfeller ensembler – er viktig for å
oppnå gode ønskede resultater.

Målgruppe/alder/inndeling
I denne fagplanen er undervisningen delt i 5 nivåer pluss tåspiss.
Ballett 1, Ballett 2, Ballett 3, Ballett 4, Ballett 5 og Tåspiss

Historikk og bruksområde
Klassisk ballett er grunnleggende danseteknikk, og vil styrke elevene, øke musikalitet, koordinasjon
og kroppsbeherskelse. Gjennom å lære klassisk ballett, vil eleven utvikle bedre ferdigheter som
danser. Undervisningen vil basere seg på Royal Academy of Dancing system. I tillegg vil det også gis
frie øvelser og innslag av moderne ballett. Foruten å utvikle styrke i muskler og ledd, og gi god
motorikk, vil ballettdansing gi glede, selvtillit og utvikle kreative evner. Da ballett er et scenefag
legges det vekt på at elevene skal kunne opptre. Generelt vil høstsemesteret være viet til
danseteknikk og oppøvelse av nye trinn og kroppsbeherskelse, og for de minste vil det være fokus på
det å bli trygg i en gruppe og kunne danse sammen med andre. Vårsemesteret bygger videre på
dette, men vil har mer fokus på innlæring av danser.

Ballett 1. Alder: ca 4-5 år
Teori
Innhold
Anatomi

Beskrivelse

Teknikk
Komposisjon og
improvisasjon

Gjennom bestemte oppgaver utvikler vi den kroppskontroll som gir et
godt utgangspunkt for rene dansetimer når elevene blir eldre.
Grunnleggende posisjoner i klassisk ballett. Musikalitet. Dynamikk.
Vi legger mye vekt på miming og fantasi og å lage små danser
sammen. Dette er med på å ivareta elevenes danseglede. Dansen gir
samhørighet, selvtillit og fysisk utfoldelse og glede. Vi lurer inn noen
tekniske øvelser gjennom lek, og andre morsomme kombinasjoner.

Praksis
Innhold
Forberedelse

Beskrivelse

Gradering
Visninger, forestillinger

Til timene skal eleven alltid ha med: liten skrivebok til "stjerner",
vannflaske, myke ballettsko, oppsatt hår
Royal Academy grad: Pre Primary
Danse på visninger og forestillinger med andre elever i kulturskolen.
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Ballett 2. Alder: ca 6-7 år
Teori
Innhold
Anatomi
Teknikk

Komposisjon og
improvisasjon

Praksis
Innhold
Forberedelse
Gradering

Visninger, forestillinger

Beskrivelse
Gjennom bestemte oppgaver utvikler vi den kroppskontroll som gir et
godt utgangspunkt for rene dansetimer når elevene blir eldre.
Grunnleggende teknikk med enkle øvelser i senter, og over gulv. Dette
gir styrke, musikalsk innsikt, økt koordinasjon, og kroppskontroll, samt
bli kjent med bevegelsesmønstre i rommet. I tillegg starter vi med
øvelser for å styrke kroppens elastisitet.
Fantasi og miming vil bli vektlagt, samt å utvikle elevenes kreativitet
bl.a. gjennom fridans. Vi lager også enkle dansekombinasjoner som vi
setter sammen til danser.

Beskrivelse
Til timene skal eleven alltid ha med: skrivebok til "stjerner",
vannflaske, myke ballettsko, oppsatt hår.
Royal Academy grad: Primary/Grad 1
Undervisningen vil basere seg på Royal Academys gradsystem, men
også med bruk av frie øvelser. Dette er en basisopplæring i ballett,
samt et fint supplement til andre danseformer, for å bedre utviklingen
av generell danseteknikk.
Danse på visninger og forestillinger med andre elever i kulturskolen.
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Ballett 3. Alder: ca 8-9 år
Teori
Innhold
Anatomi

Teknikk

Komposisjon og
improvisasjon
Praksis
Innhold
Forberedelse
Gradering
Visninger, forestillinger

Beskrivelse
Større vekt på å oppnå fleksibilitet i ledd og muskler, samt styrke. Vekt
på grunnleggende positur av kroppen og rett turn-out av hofteledd i
øvelsene. Tåspiss vil ikke bli aktuelt før elevene har danset noen år, og
har oppnådd nok styrke i ben og føtter til å tåle belastningen.
Vi jobber videre med grunnleggende teknikk, og prøver å skape bedre
dansere. Elevene starter med øvelser ved barre, og vi jobber videre
med øvelser i senter, med ulike dansetrinn over gulv og med
kombinasjoner. Trinnene vil være flere og mer sammensatte enn før.
Vi vil bruke både frie sammensatte trinn og Royal Academys pensum.
Hensikten er musikalsk innsikt i forhold til bevegelse, økt koordinasjon
og kroppskontroll. Dette vil bedre utviklingen som danser, og i tillegg
kan det være et godt supplement til andre danseformer. Vi innøver
også hele dansenummer.

Beskrivelse
Til timene skal eleven alltid ha med: Myke ballettsko, drakt, tynne
sokker eller strømpebukse, vannflaske, oppsatt hår.
Royal Academy grad: Grad 2/3
Danse på visninger og forestillinger med andre elever i kulturskolen.

Ballett 4. Alder: ca 10-14 år
Teori
Innhold
Anatomi
Teknikk
Komposisjon og
improvisasjon

Praksis
Innhold
Forberedelse
Gradering
Visninger, forestillinger

Beskrivelse
For de som har danset en stund kan det bli aktuelt å prøve tåspiss etter
hvert, men anbefales ikke før 12 års alder.
Her jobber vi på samme måte som før, og prøver å strekke oss enda
lenger. Større krav til rett teknikk m.h.t. ryggens stilling, og turn-out i
hofteledd. Flere øvelser på barre, og flere nye trinn innlæres i senter.
Kombinasjoner og dansetrinn vil kreve et litt høyere teknisk og
musikalsk nivå. Innlæring av flere dansetrinn og mer sammensatte
kombinasjoner. Innlæring av hele danser.

Beskrivelse
Til timene skal eleven alltid ha med: drakt, tynne sokker eller
strømpebukse, myke ballettsko og oppsatt hår. Drikkeflaske
Royal Academy grad: Grad 4 og 5
Danse på visninger og forestillinger med andre elever i kulturskolen.

FAGPLAN FOR KLASSISK BALLETT
MODUM KULTURSKOLE
”Kulturskole for alle”

MARIE SKAR
m_skar@broadpark.no
90786576

Ballett 5. Alder: ca 14 år og oppover
Tåspissundervisningen gis som en klasse på 15-20 minutter.
Teori
Innhold
Anatomi
Teknikk
Komposisjon og
improvisasjon

Praksis
Innhold
Forberedelse
Gradering
Tåspiss
Visninger, forestillinger

Beskrivelse
Det vil bli aktuelt å begynne med tåspiss for dem som har opparbeidet
nok styrke i føtter og ankler til å tåle belastningen.
Stort fokus på teknikk. Større krav til å mestre balletts spesielle krav til
turn-out, styrke, fleksibilitet for å mestre vanskeligere dansetrinn. Et
mer utvidet repertoar av dansetrinn innlæres.
Større krav til musikalitet og danseferdigheter. Innøving av lengre og
mer sammensatte danser. Større fokus på formidlingsevne.
Koordinasjon med andre dansere og innlæring av hele
dansekoreografier.

Beskrivelse
Drakt, ballettstrømpebukse, myke ballettsko, eventuelt tåspissko,
oppsatt hår. Store gensere/bukser kun til oppvarming. Drikkeflaske.
Nivå: intermediate
Alder: ca 14 år og oppover. Tåspissundervisningen gis som en klasse på
15-20 minutter.
Danse på visninger og forestillinger med andre elever i kulturskolen.

