
Til de medvirkende skoler 
Jysk Balletskoledag lørdag d. 16.11. 2019 i Musikteatret, Holstebro 
Tak for jeres tilmelding til Jysk Balletskoledag. 
Hermed følger foreløbigt program for dagen samt nogle praktiske oplysninger. 
Mødetid kl.11.30 
I bedes møde 45 minutter inden jeres sceneprøve (se medsendte tidsplan). I møder 
uden for Balletskolen, på Storebro v/Ringkjøbing Landbobank. Her bliver I hentet 
af jeres guide, som følger jer til det klasselokale/omklædningsrum i teatret, I bliver 
tildelt til omklædning m.v. 
Guiden vil følge jer hele dagen. 
Efter forestillingen følger guiden jer tilbage til skolen og herefter ud på Storebro, 
hvor børnene evt. kan afhentes af deres forældre, hvilket I bedes orientere forældrene 
om. 
Kun elever, balletlærere og tilsynsførende har adgang til Balletskolen. I bedes senest 
d. 5. november fremsende liste med angivelse af de personer, der skal have 
adgangstegn til skolen og teatret (1 tilsynsførende for hver påbegyndte 10 elever). 
I bedes indskærpe over for forældre, at de ikke har adgang til Balletskolen. Der er 
glimrende publikumsfaciliteter i Musikteatret, hvor forældre er meget velkomne. 
I bedes endvidere medvirke til, at alle respekterer, at der ikke foregår trafik igennem 
Hotel Royal. 
Sceneprøve og optræden – Forestilling kl.15.00 – 17.30 
Jeres guide vil følge jer til sceneprøve og til jeres opvarmning og optræden 5-10 
minutter før jeres tildelte tid. Alle følges i god ro og orden til scenen, hvor der er 
entre via damesiden og sortie via kongesiden (når I er helt færdige), med mindre 
andet er aftalt. 
Jeres elever er mere end velkomne til at overvære de andre skolers indslag både før 
og efter jeres eget indslag. Jeres guide vil følge jer til og fra teatersalen, og der er 
naturligvis fri entré for de medvirkende. 
Frokost 
Medbragt mad kan indtages i det tildelte klasselokale/omklædningsrum. 
Side 2/2 
I umiddelbar nærhed af Balletskolen og Musikteatret er der restauranter, pizzeria, 
caféer og kinesisk restaurant med take-away. 
Billetter 
Billetter til Jysk Balletskoledag købes her: 
https://www.musikteatret.dk/program/jysk-balletskoledag-2019/ 
gerne kontaktoplysninger (hjemmeside m.v.). 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Det Kongelige Teaters Balletskole, Holstebro 


