Hørsholmsgade 20
2200 København N

INFORMATION FØR PRØVETIME
Tak for tilmelding til Ballet prøvetime på Københavns Ballet Akademi (KBA)
Her er lidt information om hvad man kan forvente af en prøvetime samt praktisk info.

GENERELT:
Prøvetime er, uanset elevens alder, ment som en mulighed for at eleven uforpligtende kan få en fornemmelse for hvad det vil sige at gå til ballet. Virkeligheden kan nemlig være anderledes end ens forventninger. Man får også en fornemmelse for undervisningen, læreren, miljøet og selvfølgelig holdets andre
elever. Derfor er en prøvetime holdspecifik - man følger simpelthen en almindelig time som var man en
fast del af holdet. Man kan ikke forvente at læreren har ekstra tid til en under en prøvetime. Men de gør
selvfølgelig altid det bedste for at alle har en god oplevelse.
SPECIELT FOR DE HELT SMÅ ELEVER (Pre School og Primary)
Forældre skal være udenfor undervisningslokalet under undervisningen. Dette for at skabe ro for både
prøveeleven men også holdets øvrige elever. Der er en lille simpel Cafe hvor man kan sidde imens.
Forældre kan undtagelsesvis være med i lokalet til prøvetime. I så fald, spørg læreren.
HVAD SKAL MEDBRINGES?
Man behøver ikke købe specielt ballettøj eller sko. Men bare komme i behageligt tøj man kan bevæge
sig i samt sokker. Det kan være en god idé at medbringe en vandflaske. Man skal altid sørge for at tage
værdigenstande med ind til undervisningstimen.
HVORDAN FINDER MAN OS
Vi bor i Hørsholmsgade 20, 2200 Kbh N. Vores indgang er inde i baggården i OPGANG C. Vi holder til i
underetagen. Altså ned af trappen og ind til venstre. (bare følg skiltene) Man kan skifte tøj i gangen eller
i garderoben.
EFTER PRØVETIME
Vi er altid glæde for feedback, så vi håber i vil skrive tilbage efter endt prøvetime. Også selvom man
måske ikke starter. Man tilmelder sig hold via holdoversigten på hjemmesiden www.balletskole.dk
RÅDGIVNING
Vi er altid behjælpelig med råd og hjælp. Det er meget vigtigt at finde det hold der passer bedst til en.
Du kan enten skrive til os på kba@balletskole.dk men det er også muligt at få en personlig snak med
en repræsentant fra skolen. Enten hvor vi ringer dig op, eller du kan møde op på skolen på vores “rådgivningsdage” Disse vil blive annonceret via vores
nyhedsbrev.
OM SKOLEN
Københavns Ballet Akademi er en af Københavns
ældste privatdrevede balletskoler (siden 1988) Vi
er beliggende centralt på Nørrebro, i gå-afstand
fra Nuuk Metrostation. Der er almindelig offentlig
parkering på gaden foran.
Vi har elever i alle aldre. Fra 3 til 80 år.
Som den eneste skole i København, underviser
vi efter det anerkendte engelske system “Royal
Academy of Dance”. Vi er certificeret i systemet
og har været det i over 24 år.
Men vi har også hold funderet i andre balletfilosofier. Bla. Bournonville og klassisk ballet
Desuden afholder vi foredrag og events for vores
elever, ca, et par gange i sæsonen.
Vi glæder os til at møde dig!

WWW.BALLETSKOLE.DK

