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Ballet Akademiet 

 

Store Balletskoledag – forestilling søndag d. 8. marts 2020 kl. 16.45 
 
Nedenfor følger de sidste informationer om afviklingen af Store Balletskoledag.  
 
Mødetid  
Kl. 14.10 præcis åbnes dørene, og vi tager imod jer.    
 
Mødested  
Vognporten ved August Bournonvilles Passage 8. Vi ser helst at forældrene overlader ansvaret for deres børn til 
jer/os udenfor Vognporten.  
 
Modtagelse  
Jeres personlige teaterguider vil tage imod jer. De vil stå med et skilt med skolens navn. Teaterguiderne fører jer 
til garderoben, når I er fuldtallige.  
 
Garderobe  
I vil få tildelt en prøvesal som garderobe. Udenfor prøvesalen er der placeret borde og stole til jeres rådighed. 
Disse bedes I selv bære ind i salen. Hvad I efterlader i salen er på eget ansvar. I har fået tildelt Snedkersalen. 
  
Optrædetid  
Den tildelte prøve- og optrædetid må ikke overskrides. Jeres balletskole er tildelt 14 minutters prøvetid og 12 mi-
nutters optrædetid. Første gang I skal på scenen bliver til prøven ca. kl. 15.10. Teaterguiderne vil kalde jer til 
samling ca. 10 minutter før afgang mod scenen. Husk at der på scenen er entre via Kongesiden og sorti via Dame-
siden.  
 
Frokost 
Vi opfordrer til, at børnene selv medbringer madpakker og evt. drikkevarer, da kantinen er lukket. Derfor ser vi 
ikke nogen grund til, at børnene har lommepenge med. Fra teatrets side uddeles en flaske vand efter børnenes 
optræden.  
 
Efter optræden  
Efter alle skolernes optræden vil der være 20 minutters pause, således at alle børnene kan indtage deres pladser i 
tilskuerrummet, inden Det Kongelige Teaters balletelever går på scenen. Forældrene henter deres børn og hjæl-
per dem ned i salen. Jeres børn vil efter pausen være at finde i Balkon Foyeren. 
  

 
KGL Dok sagsnr.  

Dato 11.02.2020 



  

 
Forældre og ledsagere 
Forældre og ledsagere må kun opholde sig i publikumsarealerne. Der er ikke adgang til Vognporten, garderoberne 
samt på og bag scenen.  
 
Foto/video 
Videooptagelse og fotografering under forestillingen er forbudt og vil medføre bortvisning.  
 
Diplomer 
Alle deltagende børn vil modtage et diplom for at have medvirket i Store Balletskoledag.  Vi udleverer et antal 
diplomer til hver skole, som selv skriver navne på.  
 
Koreografi 
Scenegulvet vil blive afmærket med 7 striber med 1,5 m mellem hver stribe fra ks GUL-GRØN-BLÅ-RØD-BLÅ 
GRØN-GUL. Dette er inkl. markering af centrum.  
 
Tidsplan for sceneprøve og forestilling 
Se vedlagte. 
   
 
Vi glæder os meget til at se jer.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Balletskolen  


