Maj 2008

Kære balletinteresserede
Sæsonen er nu afsluttet for i år - vi havde sidste træningstime i fredags. Derfor vil jeg gerne sige TAK for
en god sæson til mine nuværende elever og samtidig informere lidt om næste sæson.
Fra 1. januar i år er det Kreativ Oplysnings Kreds i Skælskør, som udbyder og administrerer SeniorBallet.
Jeg har derved fået mulighed for at udbyde mere træning, så vi kommer op på to træningsdage om
ugen. Hidtil har vi kun haft mulighed for at træne om fredagen, men fra næste sæson vil der også være
mulighed for at træne om tirsdagen.
Jeg tillader mig at sende dette nyhedsbrev både til nuværende og tidligere elever (samt andre, der har
udtrykt interesse herfor), da flere elever tidligere har efterspurgt andre træningstider - og det skal da
ikke holdes hemmeligt, at vi nu også får tirsdagen med! Hvis nogen ikke ønsker at modtage flere
nyhedsbreve vedr. SeniorBallet, så giv mig blot besked - så sørger jeg for sletning fra maillisten med det
samme.

Teatertur
Vi er i alt 28 balletinteresserede, der mødes på tirsdag 20. maj til en forhåbentlig dejlig balletoplevelse
med et af de bedste balletkompagnier i verden - nemlig Den Kongelige Ballet. Vi skal se Sylfiden og 3. akt
af Napoli. Begge er klassiske Bournonville-balletter - for yderligere info, se undervisningsmateriale her.
Til dem, der har købt billet, kommer her vigtig information:
Vi starter kl. 19.15 med introduktion, selv om der står kl. 20 på billetten (jeg kom til at sige i
fredags, at tidspunkt stod på billetten, men da jeg kom hjem opdagede jeg, at det gør det ikke!).
Introduktionen er noget nyt som Det Kongelige Teater er begyndt på - og det er en rigtig god idé for
"nybegyndere" at få med, fordi man her får fortalt ballettens handling m.m. Men mød op lidt før,
dvs. kl. 19.
Altså mødetid og sted:
20. maj 2008 kl. 19.00, Det Kongelige Teater, gamle scene, Kgs. Nytorv.
Hvornår forestillingen slutter, står der ikke noget om nogen steder, men der er denne aften to
pauser - nok fordi det er balletmester Frank Andersens afskedsforestilling (en anden grund til, at jeg
lige har valgt denne aften til vores teatertur). Jeg tror, vi slutter ca. 22.30.
Transport står man selv for - jeg ved, at der er nogen fra holdene som følges ad.

Sommerballet 31. maj kl. 19.30 i Sorø
Der vil igen i år være sommerballet fra Den Kongelige Ballet i Sorø, Akademihaven. Jeg var selv i Sorø og
se det sidste år og det er en stor oplevelse - og så er der ydermere fri entré (sponsor er Danske Bank). Man
har tæpper og evt. picnickurv med og sidder på græsset i det (forhåbentligt) dejlige solskin (hvis det
regner, aflyses forestillingen). Balletten foregår på en udendørs scene, og man får også set dansernes
opvarmning, som foregår på scenen. Så hvis du vil se, hvordan en professionel stangskole foregår, har du
her en unik lejlighed til et kig "bag kulisserne" hos nogle af verdens bedste dansere! Se yderligere info her.

Næste sæson: Fredage og tirsdage
Som nævnt ovenfor vil vi i næste sæson træne både tirsdage og fredage. Vi mangler dog i skrivende stund
stadig at få bekræftelse fra Slagelse Kommune vedr. gymnastiksal i Slagelse. Hvis det går som jeg håber,
vil efterårssæsonen se sådan ud:

Tirsdage
Begyndere

Kl. 17.00-18.30
Gymnastiksal bag Slagelse Teater
Kl. 17.00-18.30

Let øvede

Gerlev Idrætshøjskole
Kl. 15.30-17.00

Øvede
Elite

Fredage

Gerlev Idrætshøjskole
Kl. 19.00-20.30
Gerlev Idrætshøjskole

Jeg forventer, at vi starter op i begyndelsen af september. Alle nuværende elever vil få
efterårsprogrammet fra Kreativ Oplysnings Kreds tilsendt sidst på sommeren. Hvis andre også gerne vil
have program tilsendt, kan I sende mig en mail - så skal jeg sørge for det. Ellers kan oplysningerne findes
på min hjemmeside www.seniorballet.dk, men først når efterårsprogrammet er endeligt fastlagt.
Til slut vil jeg takke af for den forgangne sæson med dette flotte billede fra vores sidste træningstime i
fredags:

Stor tak til modellerne!
Hermed er der blot at sige: GOD SOMMER til alle.
Mange hilsner
Charlotte de Neergaard
Balletinstruktør
Holtenvej 9
4230 Skælskør
Mobil 23 24 86 12
www.seniorballet.dk

