Er du klar til at føre
drømmen ud i livet?

DANSEGRUNDUDDANNELSE

Drømmer DU om et liv
på scenen?

En unik uddannelsesmulighed for dansere, der målrettet
sigter efter en professionel dansekarriere,
og samtidig ønsker en STX.
Du får en statsanerkendt STX og danseuddannelse af
højeste kvalitet inden for moderne dans og klassisk
ballet, med fokus på høj faglighed og kunstnerisk kreativitet.
Det Kongelige Teater Balletskolen Odense varetager
danseundervisningen og har det kunstneriske ansvar.
Din STX tager du på Odense Katedralskole.
Se mere på amok-odense.dk

TJEK HJEMMESIDEN FOR NÆSTE AUDITION

RUSTES TIL EN FREMTID PÅ SCENEN
Det faglige mål for eleverne er, at de fysisk, mentalt og kunstnerisk bliver rustet til at
søge ind på de professionelle danseuddannelser; at de får en forståelse for dansens
historie og dansen som kunstart og som erhverv og, at de selv får det tekniske
grundlag og den fysiske og psykiske formåen, der er nødvendig ballast som
udøvende danser.
DANSEFAGLIGE FAG:
lModerne dans			
lContemporary dans
lKlassiske ballet			
lPartnerarbejde
lImprovisation			 lKomposition
lRepertoire			 lKoreografi med hovedvægt på soloarbejde
lAnatomi				lCoaching og karrierevejledning
lMusik				lDansens historie og æstetik
lFysisk træning

DANSEGRUNDUDDANNELSE (DGU)
Gymnasietilbud til talentfulde og ambitiøse unge fra hele
Danmark, som går målrettet efter en professionel dansekarriere.
Med en DGU får du både en boglig gymnasial STX-uddannelse
på niveau med de bedste gymnasier i landet og en forberedende danseuddannelse af højeste kvalitet inden for moderne
dans og klassisk ballet, hvor der satses på høj teknisk kunnen
og kunstnerisk kreativitet.
DGU er den direkte vej til en uddannelse som professionel
danser på førende danseuddannelser i Danmark og Europa, og
er samtidig adgangsgivende til universiteter og andre
videregående uddannelser.
Uddannelsen er 4-årig og er SU berettiget.

FACTS OM STUDIET
lDet kræver bestået audition for at gå på DGU - tilmelding på amok-odense.dk
lUddannelsen er 4 årig
lSU berettiget
lStudietur til udlandet
lKollegium tillnyttet
lProfessionelt dansefagligt fakultet
lAnerkendte udenlandske gæstelærere
lEgenbetaling - det koster 1500 kr. pr. måned at gå på DGU
lDet Kongelige Teater Balletskolen Odense varetager danseundervisningen og har
det kunstneriske ansvar.
lOdense Kateralskole varetager den boglige del af STX.

