BALLETTENS VENNER

Nyudnævnte solodanser Andreas Kaas og solodanser Ida Praetorius i Liam Scarletts ballet Spar Dame

Nyhedsbrev nr. 66
Juni 2018

Kære medlemmer
Så er det blevet tid til at løfte sløret for vores arrangementer i efteråret 2018, og I finder
omtale af alle arrangementer både her i Nyhedsbrevet og på vores hjemmeside.
Vi skal til åbne prøver og til træning med både børn og aspiranter på Det Kongelige Teater.
Vi skal besøge Dansk Danseteater, Tivoli Ballet Teater og Dansekapellet. Vi skal holde et enkelt arrangement på Frederiksberg Bibliotek og et i Lumbye Salen i Tivoli, og så skal vi naturligvis afholde vores generalforsamling samt vores årlige julearrangement. Generalforsamlingen bliver i år i Lumbye Salen i Tivoli, og julearrangementet flytter vi retur til Peter Liep’s
Hus.
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen er på side 7 i dette Nyhedsbrev. Regnskabet afsluttes efter sommerferien og bliver derefter lagt på vores hjemmeside ultimo august.
Som I nok har lagt mærke til, så har vi i den forløbne sæson ikke været meget i A-Salen. Det
skyldes, at Corpus har overtaget salen til både prøver og forestillinger, og den er derfor
sjældent ledig. Bestyrelsen har derfor undersøgt forskellige muligheder for at afholde vores
store arrangementer andre steder i byen. Det skal være steder, der kan rumme 200 pladser,
og så er der jo desuden pludselig økonomi ind over. Gennem årene har vi lånt A-Salen gratis, men vi kan desværre ikke få fat i andre sale gratis, og det er ikke alle steder, vi har økonomi til at leje os ind. Desuden kan vi de fleste steder ikke selv medbringe forplejning.
Vi vil gerne opfordre jer til så vidt overhovedet muligt at tilmelde jer arrangementer via vores hjemmeside, da det er en betydelig administrativ lettelse for bestyrelsen. Er der problemer, så hjælper vi gerne over telefonen eller ved et af vores arrangementer.
Som tidligere kan man dog tilmelde sig pr mail eller med blanketten i Nyhedsbrevet. Som
en forsøgsordning skal man i efteråret 2018 ikke tilmelde sig åbne prøver.
Tilmelding til særarrangementer hos Dansk Danseteater, Tivoli Ballet Teater og Uppercut
Danseteater sker direkte til dem, og oplysningerne står ved de respektive arrangementer.
Persondataforordningen GDPR, der trådte i kraft den 25. maj 2018, gælder naturligvis også
for Ballettens Venner og for vores udbyder af hjemmesiden, som er Klubmodul. Klubmodul
har i samråd med Kammeradvokaten opdateret deres og dermed vores privatlivspolitik, så
denne stemmer overens med de nye EU regler. Tilpasninger kan komme løbende, men
Kammeradvokaten er på opgaven, og det føler vi os i bestyrelsen trygge ved. I kan se hele
privatlivspolitikken på dette link https://ballettens-venner.dk/cms/gdpr.aspx Har I ikke adgang til computer, sender vi gerne en udskrift efter henvendelse.
Vedrørende den igangværende sommer skal vi her gøre opmærksom på, at der stadig er
ledige pladser til overværelse af træning på Det Kongelige Teaters Summerschool i juli – der
er tilmelding på vores hjemmeside.
Til jer, der skal med på balletrejsen til Kiel og Berlin, ønsker vi en rigtig god tur!
Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer.
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Kontingentbetaling 1. august 2018
Kontingentet til Ballettens Venner forfalder den 1. august. Langt de fleste har registeret betalingskortoplysninger og vil 10 dage før forfaldsdatoen modtage en mail og en SMS om, at
kontingentet bliver hævet på den konto, der er tilknyttet betalingskortet. Dette foregår automatisk.
Kontingentet for perioden 1.08.2018 – 31.07.2019 er uændret
 Enkeltmedlem
 Parmedlem
 Ungdomsmedlem

300 kr.
450 kr.
125 kr.

De af jer, der har valgt at betale kontingentet for 2017/18 via en bankoverførsel, kan enten
vælge at registrere betalingskortoplysninger på hjemmesiden eller overføre beløbet til foreningens konto i Danske Bank reg. nr. 1551, kontonummer 807 5298 med tydelig angivelse
af navn og adresse. Overførsel kan også foregå ved MobilePay på butiksnummer 38379
med tydelig angivelse af fuldt navn.
Ved bankoverførsel eller brug af MobilePay må overførsel af kontingentet meget gerne
ske umiddelbart efter 01.08.2018 - men ikke så gerne før.
Har vi ikke modtaget kontingentindbetalingen medio august, mailer eller sender vi en manuel påmindelse om kontingentbetalingen.
Administrativt er det en stor hjælp for bestyrelsen, hvis betalingskortoplysningerne registreres via hjemmesiden. Oplysningerne ligger ikke hos os og er helt sikre.
Er der udfordringer med registreringen, så hjælper foreningens kasserer Judith Larsen, tlf.
40 88 11 66, meget gerne med at registrere oplysningerne på hjemmesiden.

Streamingtjenesten - Naxos
Vi har forlænget abonnementet på streamingtjenesten Naxos Video Library frem til 30. april
2019. Dermed er der fortsat mulighed for at se de mange film med ballet, opera, live koncerter med klassisk musik samt dokumentarfilm, som ligger i Naxos biblioteket.
Adgang til Naxos Video Library sker via egen computer på adressen:
http://www.naxosvideolibrary.com
og adgangskoden for medlemmer af Ballettens Venner er
 Brugernavn (username)
 Password

BVennerMM
BVennerMM

Teknisk hjælp eller yderligere information om brug af abonnementet henvises til Anne
Marqvardsen på anne@naxos.dk
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Vedrørende arrangementer
Bestyrelsen vil gerne henstille til, at man afmelder sig et arrangement, hvis man bliver forhindret i at deltage i et, som man har tilmeldt sig. Det gælder både de arrangementer, der
kræver tilmelding til os selv på vores egen hjemmeside samt de arrangementer, der kræver
tilmelding hos vores samarbejdspartnere. Ofte er der venteliste, ligesom der som regel er
en smule forplejning samt opsætning af stole til den pågældende lejlighed, og derfor er det
rart for alle arrangører at vide, hvor mange deltagere der kommer på dagen.
Vær opmærksom på, at der kan komme flere arrangementer eller særtilbud i løbet af efteråret. Hvis der gør, bliver de lagt på hjemmesiden og på Facebook. I enkelte tilfælde har vi
mulighed for også at sende oplysningerne ud på mail.

Information om ’eksterne’ arrangementer med dans
Vi modtager engang imellem tilbud fra udbydere fx biografer, der med kort varsel ønsker at
invitere Ballettens Venner med til et arrangement til særpris, og hvis vi kan lave sådan en
speciel aftale, så fremsender vi tilbuddet til jer pr mail og lægger det på vores hjemmeside.
Vi har desværre ikke mulighed for at sende information om sådanne tilbud ud pr brev.
I nogle perioder er der heldigvis rigtig mange arrangementer med dans mange forskellige
steder, som vi i bestyrelsen ikke har mulighed for at være opdaterede på. En god idé kan
være at registrere sig til modtagelse af Nyhedsbrev fra fx de biografer, der ind imellem viser
dansefilm, hvis man er interesseret i at følge med på det område, ligesom man kan tilmelde
sig Dansk Danseteaters og Det Kongelige Teaters Nyhedsbrev og dér følge med i, hvad der
sker også udover de ordinære forestillinger.
Det er dog sådan, at i det omfang vi faktisk kender til interessante arrangementer som fx
biografers dansevisninger eller optræden på fx Statens Museum for Kunst, så lægger vi det
op til orientering på Ballettens Venners Facebook profil. Vi er godt klar over, at I ikke alle er
på Facebook, men det er den mulighed vi har rent administrativt for løbende at informere
om flest mulige dansearrangementer, som vi kender til.

Ballettens Venners Facebook profil
I løbet af denne sæson har vi gjort en indsats for at få flere til at interessere sig for Ballettens Venner. For ikke i den forbindelse at bringe foreningen ud i økonomisk ruin har vi valgt
at sætte ind på Facebook, hvor man hurtigt og gratis kan komme i forbindelse med rigtig
mange. Som beskrevet ovenfor, orienterer vi om diverse dansenyheder, og vi håber ad
denne vej at kunne skabe interesse både for dansen og for vores forening, og forhåbentlig
vil det bidrage til at tiltrække nye medlemmer. En stor tak til et af vores medlemmer, Mads
Holten Bonke, for inspiration og hjælp til vores Facebook profil, der nu har mere end 1.000
følgere.
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Tilmeldingskupon Ballettens Venners
arrangementer, hvor tilmelding er påkrævet
Læs mere om de enkelte arrangementer på de følgende sider eller på hjemmesiden
Kuponen sendes til Ballettens Venner
Medlemsoplysning, fornavn

Efternavn:

Adresse:

E-mailadresse, hvis haves:
Mobil:

Tilmeld,
sæt X

Arrangement

Dato/tid

Ordinær Generalforsamling, Ballettens Venner

2-10-2018
kl. 17:00

Overværelse af træning
med børnehold, Kgl. Teater v/ Thomas Lund
Overværelse af træning
med aspiranterne, Kgl.
Teater v/ Linda Hindberg
Overværelse af repertoire klasse med aspiranterne, Kgl. Teater
En aften med Peter Bo
Bendixen

19-9-2018
kl. 8-10

En eftermiddag med
Adam Lüders

25-11-2018
kl. 15-17

Julearrangement
Gæst Silja Schandorff

9-12-2018
kl. 12:45

5-11-2018
kl. 15-16:45
mødetid 14:40
27-11-2018
kl. 17-18:30
mødetid 16:40
14-11-2018
19:30 – 21:30
mødetid 19:00

Sted

Lumbye Salen,
Tivoli, indgang
Tietgensgade 20
St. Ny, mødested, Vagten
kl. 8
Mødest. Vagten, Aug. Bourn.
Pass., kl.14:40
Mødest. Vagten, Aug. Bourn.
pass, kl. 16:40
Lumbye Salen,
Tivoli, mødested Tietgensgade 10-12,
Frederiksberg
Bibliotek, Solbjergvej 23, Frb.
Peter Lieps hus
Dyrehaven 8,
Klampenborg

Parmedlem,
Evt. ekstranavn

Bemærkning

Tilmelding
senest 24-9-18
Tilmelding
senest 12-9-18
(max. 50 pers.)
Tilmelding
senest 29-10-18
(max. 50 pers.)
Tilmelding
senest 20-11-18
(max. 50 pers.)
Tilmelding
senest 7-11-18

Tilmelding
senest 19-11-18
(max. 140 pers.)
Tilmelding
senest 22-11-18
(max 160 pers.)

Bemærk: Ved tilmelding til Julearrangement ved brug af kupon sendes denne til kassereren Judith Larsen, Thøger Larsens
Allé 25, 2750 Ballerup. Tilmelding først gyldig når betaling er registreret modtaget. Tilmelding først mulig fra 1.8. 2018
Evt. bemærkning vedr. forplejning: _____________________________________________________________________

For tilmelding til øvrige arrangementer, se vejledning for de enkelte
arrangementer på hjemmeside eller Nyhedsbrev.
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Ballettens Venner
c/o Det Kongelige Teater
Postboks 2185
1017 Kbh. K.

Husk porto 9 kr.
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BALLETTENS VENNERS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
tirsdag d. 2. oktober 2018 kl 17:00
i Lumbye Salen i Tivoli
Hermed indkaldes til Ballettens Venners ordinære generalforsamling 2018.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden inden udgangen af august, og trykte eksemplarer vil foreligge ved generalforsamlingen
4. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2018-19
5. Valg af formand – Hanne Outzen er villig til genvalg
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen indstiller Judith Larsen, Vagn Ohlsen, Carolina Lohfert Praetorius, Benedikte Paaske og Vibeke Wern til genvalg og foreslår herudover valg af Jens Christian
Jensen, da Thomas Flindt Jeppesen har ønsket at udtræde af bestyrelsen
7. Valg af revisor – Helge Ralov er villig til genvalg
8. Eventuelle forslag
Der er ved udsendelse af denne indkaldelse endnu ikke fremsat forslag fra foreningens medlemmer, men forslag kan indsendes til bestyrelsen indtil fristens udløb den
1. august (jfr. vedtægternes § 6)
9. Eventuelt
Når dagsordenen er gennemgået, uddeles Ballettens Venners Hæderspris og Ballettens
Venners Applauspris, som vil blive overrakt af foreningens protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. De to prismodtagere er dagens gæster, og de vil efter prisoverrækkelsen blive interviewet af Vibeke Wern.
Ballettens Venners Hæderspris tildeles en person, der har ydet en afgørende og iøjnefaldende indsats for dansen i Danmark, og hvis uomtvistelige betydning Ballettens Venner
gerne vil hylde. Prismodtageren kan være koreograf, danser, kunstnerisk leder, dansepædagog, danseskribent eller en anden kulturpersonlighed, der har støttet, formidlet eller aktualiseret dansen i Danmark. Hædersprisen er således Ballettens Venners mest ærefulde
anerkendelse af et uundværligt, personligt danseengagement. Prisen tildeles årligt ved foreningens generalforsamling i oktober måned og er i 2018 på 30.000 kr.
Ballettens Venners Applauspris tildeles en person eller en organisation, der har ydet en vigtig og vedholdende indsats for dansen i Danmark, men som ikke nødvendigvis har fået den
fortjente anerkendelse. Prismodtageren kan være en danser, pædagog, instruktør, kostumedesigner, lysdesigner, dramaturg, danseadministrator, danseformidler eller en anden
7

ildsjæl, der har været med til at løfte et kompagni eller et danseprojekt, men som sjældent
har stået frem alene i rampelyset. Applausprisen kan gives på en konkret foranledning,
f.eks. efter en specifik danseforestilling, men også som udtryk for en generel påskønnelse.
Applausprisen tildeles årligt ved foreningens generalforsamling i oktober måned og er i
2018 på 20.000 kr.
Tid og sted: Tirsdag den 2. oktober 2018 kl 17:00 i Lumbye Salen i Tivoli med indgang fra
Tietgensgade 20 ad døren til venstre for restaurant Wagamama.
Tilmelding er nødvendig senest den 24. september via dette link – eller på hjemmesiden
ballettens-venner.dk – eller pr mail til info@ballettens-venner.dk – eller ved at benytte kuponen side 5.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Overværelse af træning
med et børnehold
Onsdag den 19. september
2018, kl 8-10 i St Ny på Det
Kongelige Teater
Introduktion ved Thomas Lund
Denne morgen inviterer Thomas Lund Ballettens Venner til
at overvære træning med et af
børneholdene fra grundskolen.
Thomas giver en lille intro inden
træningen går i gang.
Mødetid i vagten senest kl 8, hvorefter vi går samlet op i St Ny.
Intro ved Thomas Lund 8:15.
Træning 8:25-9:50.
Max 50 personer.
Tilmelding på vores hjemmeside på www.ballettens-venner.dk senest den 12. september –
eller pr mail til info@ballettens-venner.dk – eller ved at benytte kuponen side 5.

Overværelse af træning med aspiranterne
Mandag den 5. november kl 15-16:45 på Det Kongelige Teater
Aspiranterne inviterer denne dag til daglig træning med Linda Hindberg.
Mødetid i vagten senest kl 14:40, hvorefter vi går samlet op i salen. Max 50 personer.
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Tilmelding på vores hjemmeside på www.ballettens-venner.dk senest den 29. oktober –
eller pr mail til info@ballettens-venner.dk – eller ved at benytte kuponen side 5.

Overværelse af repertoire klasse med aspiranterne
Tirsdag den 27. november kl 17-18:30 på Det Kongelige Teater
Aspiranterne inviterer denne dag til repertoire klasse med Linda Hindberg.
Mødetid i vagten senest kl 16:40, hvorefter vi går samlet op i salen.
Max 50 personer.
Tilmelding på vores hjemmeside på www.ballettens-venner.dk senest den 20. november –
eller pr mail til info@ballettens-venner.dk – eller ved at benytte kuponen side 5.

En aften med Peter Bo Bendixen
Onsdag den 14. november 2018, kl 19:30 i Lumbye Salen i Tivoli

Denne aften vil Peter Bo Bendixen fortælle os om sin karriere ved Den Kongelige Ballet og
Hamburg Ballet, og han vil desuden give os et indblik i sit arbejde med Tivoli Ballet Teater
og Tivoli Ballet Skole samt den talentudvikling, der finder sted dér, og forhåbentlig får vi et
par smagsprøver. Desuden får vi en orientering om det nye hus, der snart bliver bygget i
Tietgensgade til balletten og Tivoli-Garden. Aftenen afholdes på Peters hjemmebane i Tivoli
i Lumbye Salen.
Indgang fra klokken 19 ved Tivolis personaleindgang, Køreporten, Tietgensgade 10-12.
Tilmelding på vores hjemmeside www.ballettens-venner.dk senest den 7. november – eller
pr mail til info@ballettens-venner.dk – eller ved at benytte kuponen side 5.
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En eftermiddag med Adam Lüders
Søndag den 25. november 2018 kl 15:00 på Frederiksberg Bibliotek
Denne eftermiddag vil Adam
Lüders fortælle om sin karriere,
der startede ved Den Kongelige
Ballet, fortsatte hos London Festival Ballet og derefter ved New
York City Ballet, hvor han var i 20
år. Adam har haft en helt fantastisk karriere som solodanser, men
også i en mere usynlig rolle bag
scenen, og heldigvis er han tilbage
ved Den Kongelige Ballet og arbejder med kompagniet.
Indgang fra kl 14:30 fra Solbjergvej
23, Frederiksberg.
Tilmelding på vores hjemmeside www.ballettens-venner.dk senest den 19. november – eller pr mail til info@ballettens-venner.dk – eller ved at benytte kuponen side 5.

ÅBNE PRØVER PÅ DET KONGELIGE TEATER, GL SCENE
For alle åbne prøver gælder det,









at der er adgang fra Kongens Nytorv
at vi mødes i foyeren senest en halv time før prøvens start
at teatrets personale orienterer os om, hvor i salen vi må sidde
at overtøj skal hænges i garderoberne og ikke medbringes i salen
at dørene til tilskuerpladserne åbnes ca. et kvarter inden prøvens start
at der ikke må fotograferes eller optages video og lyd
at der ikke må spises på tilskuerpladserne
at vi skal være stille, også når der bliver stoppet midt i prøven, eller hvis tæppet går
ned – de er på arbejde både på scenen og i orkestergraven.

Ved en forvarslet aflysning sendes mail til alle medlemmer med kendt mailadresse.
Som en forsøgsordning kræves der i efteråret 2018 ingen tilmelding til åbne prøver.

Giselle
Det Kongelige Teater inviterer Ballettens Venner til åben prøve på Giselle.
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Giselle er den ultimative romantiske ballet. Siden den første gang blev opført i Paris i 1841,
har publikum kunnet drømme sig med ind i en verden af mystik, skønhed, fare og død med
en højdramatisk fortælling om uskyld, kærlighed og svigt. Rollen som Giselle er en af de
mest krævende i balletverdenen, og ballerinaen skal have en meget stærk teknik og et stort
dramatisk talent.

Mandag den 27. august 2018 kl 16-19 – prøven er med klaver.
Efterfølgende er der uddeling af Ole Nørlyngs Talentpris 2018 i Balkonfoyeren..
Tirsdag den 28. august 2018 kl 20-23 – prøven er med orkester

Der er ingen tilmelding - man møder bare op på den ønskede dag.

Alice i Eventyrland
Det Kongelige Teater inviterer Ballettens Venner til åben prøve på Alice i Eventyrland.
Den engelske stjernekoreograf Christopher Wheeldon har omsat Carrolls fantastiske fortælling til et brag af en forestilling. Med Joby Talbots sjove musik og Bob Crowleys vilde og
vanvittige scenografi kommer du lige ind i hjertet af eventyrland. Hop med Alice ned i kaninhullet og oplev balletten, der allerede er blevet en klassiker for alle aldre.
Tirsdag den 27. november 2018 kl 12:00 – prøven er med orkester
Onsdag den 28. november 2018 kl 12:00 – prøven er med orkester

Der er ingen tilmelding - man møder bare op på den ønskede dag.
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JULEARRANGEMENT
Gæst: Silja Schandorff
Søndag den 9. december 2018 kl 12:45
i Peter Liep’s Hus, Dyrehaven 8, 2930 Klampenborg

Vi vender tilbage til Peter Liep’s Hus i Dyrehaven, og får i Pejsesalen serveret den traditionelle menu, helstegt dyreryg og ris a’la mande.
Når vi har spist, giver vi ordet til Silja Schandorff, som fortæller om sine mange år med balletten og om sit nye liv udenfor murene.
Deltagerprisen er 325 kr. pr. person, som dækker dyreryg med kartofler, vildtsauce, tyttebær og waldorfsalat, desserten består af ris a’la mande samt kaffe eller te med lidt sødt.
Der serveres en genstand i form af vin eller øl til maden. Yderligere drikkevarer kan købes.
Spiser du ikke vildt eller er vegetar, bedes det oplyst ved tilmeldingen, så bliver der serveret
et alternativ til hovedretten.
HUSK, at vi som altid i løbet af dagen sælger lodsedler á 10 kr. til julelotteriet med mange
gevinster.

OBS! Der åbnes først for tilmelding både på hjemmesiden og pr. brev primo
august, men reserver allerede datoen nu.
Bindende skriftlig tilmelding og betaling skal ske senest 22. november ved at du…
 på hjemmesiden ballettens-venner.dk logger ind med brugernavn og password og
gennemfører betaling med betalingskort
 eller tilmelder pr mail til info@ballettens-venner.dk og overfører betaling til Ballettens Venners konto, reg. nr. 1551, kontonr. 807 5298 eller bruger MobilePay shop
kode 38379 – altid med tydelig angivelse af navn
 eller benytter tilmeldingsblanket side 5, som sendes til kasserer Judith Larsen, Thøger
Larsens Allé 25, 2750 Ballerup samt bankoverførsel til Ballettens Venners konto, reg.
nr. 1551, konto nr. 807 5298 med tydelig angivelse af navn
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Der er plads til 160 personer i Pejsesalen, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget. Ved tilmelding via hjemmesiden modtages kvittering – ved anden tilmelding modtages besked, hvis der ikke er plads.
Transport og parkeringsmuligheder
Nærmeste station med tog og bus er Klampenborg, med en gåafstand til Peter Liep’s Hus på
500 meter.
Der er ingen parkeringsmuligheder ved Peter Liep’s Hus. Parkeringsplads ved Bakken eller
Klampenborg Station kan benyttes.
Afsætning og afhentning for dårligt gående kan aftales direkte med Peter Liep’s Hus på tlf
39 64 07 86 eller selskab@peterlieps.dk – indkørsel gennem ”Kongeporten” ved Bakken.

ANDRE DANSEARRANGEMENTER
Uppercut Danseteater – Dansekapellet
Prøve og rundvisning i Dansekapellet og hos Uppercut Danseteater
Torsdag den 23. august 2018 kl 14 i Dansekapellet

Uppercut Danseteater inviterer med på rundvisning i dansehuset Dansekapellet og efterfølgende prøve på kompagniets helt nye forestilling PANIC DAY med introduktion af koreograf
Stephanie Thomasen.
Hele arrangementet varer ca. 1½ time
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV.
Gratis tilmelding på admin@uppercutdance.dk senest mandag den 13. august 2018.
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Tivoli Ballet Teater – Tivolis Koncertsal
Træning og prøve på Nøddeknækkeren
Torsdag den 8. november 2018 i Tivolis Koncertsal
Det er nu fjerde gang, at Peter Bo Bendixens og Dronning Margrethes bud på balletklassikeren Nøddeknækkeren sættes op i Tivolis Koncertsal. Der er i år repremiere torsdag den 29.
november og forestillingen spiller frem til 30. december. Torsdag den 8. november er Ballettens Venner meget velkomne til at overvære morgenklasse kl 10-11:30 og/eller prøve på
forestillingen kl 11:45-13:45.
Mødested og tid
Tivolis personaleindgang, Køreporten, Tietgensgade 10-12.
Hvis du vil overvære klasse og prøve: mødetid senest kl 9:45.
Hvis du kun vil overvære prøve: mødetid senest kl 11:30.
Ballettens Venner bliver hentet og fulgt samlet op i Tivolis Koncertsal.
Gratis tilmelding pr mail til panto@tivoli.dk senest torsdag den 1. november 2018.

Dansk Danseteater – Operaen
Studievisning med uddrag fra ’Sirene’ ved Pontus Lidberg
Torsdag den 18. oktober 2018 kl 16 i studie 3 på Operaen
Dansk Danseteater har den glæde at invitere Ballettens Venner indenfor til studieprøve
med introduktion til, og koreografiske uddrag fra ‘Sirene’. Koreograf og vært er Dansk Danseteaters nye kunstneriske leder Pontus Lidberg.
Indgang via Takkelloftet – Operaen, Ekvipagemestervej 10
Dørene åbnes kl 15, Max 50 personer – varighed ca. 45 min
Gratis tilmelding via: danskdanseteater.dk/studievisning-med-uddrag-fra-sirene
Frameld dig også via ovenstående link, hvis du skulle blive forhindret.

Samlet arrangement:
Præsentation, studieprøver og billet: ’Krash & Chopin Danser’
 Mandag den 3. september 2018 kl 16 – prøve på ’Krash’ ved Alessandro Pereira
 Torsdag den 20. december 2018 kl 16 – prøve på ’Chopin Danser’ ved Tim Rushton
 Lørdag den 19. januar 2019 kl 17 – forestilling ’Krash & Chopin Danser’ på Takkelloftet
Særpris i alt for alle tre dele af arrangementet 170,- kr
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Dansk Danseteater inviterer til at få et indblik i de to koreografers produktionsforløb og se
forestillingen ’Krash & Chopin Danser’.
Mandag den 3. september kl 16:00 – studieprøve med koreograf Alessandro Pereira
Indgang via Takkelloftet fra kl 15:00
Torsdag den 20. december kl 16:00 – studieprøve med koreograf og tidligere kunstnerisk
leder Tim Rushton
Indgang via Takkelloftet fra kl 15:00
Lørdag den 19. januar 2019 kl 17:00 – ’Krash & Chopin Danser’ på Takkelloftet, Operaen
Indgang via Takkelloftet fra kl 16:00
Dansk Danseteater har arrangeret dette forløb særskilt for Ballettens Venner og med en
særpris for Ballettens Venner til begge prøver samt billet til forestillingen på 170,- kr. (den
alm billetpris kun til forestillingen og uden studieprøver er 210,- kr.)
Billet til særpris til begge prøver samt forestilling købes samlet på dette link:
https://www.teaterbilletter.dk/#select/71844
Vælg datoen 19. januar kl 17
Brug rabatkoden: ballettensvenner
Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet – kun 50 stk. billetter til salg i alt.
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