
 

 

 

Velkommen til Tivoli Ballet Skole (TBS) 

Vi er glade for, at du nu har tilmeldt dig på et af vores hold på Tivoli Ballet Skole.  

Formentlig har du en masse spørgsmål i den forbindelse, som vi vil forsøge at besvare i denne introduktion 

til, hvordan tingene foregår i Tivoli. 

Hold-tilmelding 

Forhåbentlig har du tilmeldt dig det hold, der passer til din alder og dit niveau. Du vil blive kontaktet hvis 

TBS lærerteam skønner, der er behov for at du bør flytte hold.                                                                     

Som regel begynder du på det hold, du passer til aldersmæssigt og niveaumæssigt, og følger det resten af 

sæsonen. Vi vurderer hvert år eleverne og anbefaler efterfølgende et niveau for næste sæson. Du vil følge de 

forskellige niveauer fra år til år, og hvis vi vurderer at du kan magte mere, så kontakter vi dig. 

Adgangskort 

I løbet af de første 14 dage vil vi oprette dig i vores system, således at du kan få udleveret et adgangskort til 

Tivoli. Når det er sket, kan du ved henvendelse ved Tivolis Personaleindgang, kaldet Vognportens Vagtstue, 

i Tietgensgade 12, få taget et foto og modtage dit adgangskort, som er personligt. Adgangskortet fungerer 

samtidig som dit Wild Card, der kan bruges til alle Tivolis forlystelser. Desuden vil du i en af dine første 

undervisningstimer modtage et ledsagerkort til den person, der bringer/henter dig.  

Når I kommer til klasse uden for Tivolis tre sæsoner (sommer, Halloween og Jul) giver ledsagerkortet – og 

dit kort - adgang for 1 person gennem Vognporten. Når I kommer til undervisning i en af de tre sæsoner, kan 

ledsagerkortet og dit kort bruges ved alle Tivolis indgange. 

Bemærk: Ledsagerkortet fungerer kun som adgangskort og kan ikke bruges til forlystelserne. Hvis den der 

har ledsagerkortet bringer dig men ikke henter dig, så bedes I oplyse vedkommendes navn i Vognporten. 

Omklædning og ventende forældre  

Når du starter, henter vi dig i Tivolis Kantine, indtil du lærer at finde vej op til Lille Prøvesal og vores 

garderober, hvor man klæder om. 

Af flere årsager kan vi ikke tillade at du klæder om i kantinen.                                                                    

Dine forældre eller pårørende er til gengæld meget velkomne til at sidde og vente i den fjerne del af 

kantinen, mens du danser. Kantinen har gratis wifi, og der er som regel mulighed for en kop kaffe eller te.  

Dragter og sko 

Den første måneds tid, kan du godt møde op i en gymnastikdragt eller lignende. Efter denne periode bør du 

anskaffe dig den korrekte dragt.  Vi henviser til vores hjemmeside.                                                                 

Se link   http://tivoli.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=25                                                

Her kan du se, hvilken dragt eleverne på de forskellige hold bør anskaffe sig. Se under ”Træningstøj” i  

venstre kolonne. Vi bruger bløde hudfarvede balletsko for piger og hvide for drenge på alle hold.  

Vi frabeder os skørter i tyl, da vi ikke kan se dine ben og hofter ordentligt, og dermed ikke kan hjælpe dig 

optimalt. Du må gerne have benvarmere og en lille trøje på i starten af timerne. Når du så har fået varmen i 

undervisningen, forventer vi at de bliver taget af. 

Venteliste                                                                                                                                                        

Hvis du står på venteliste, og der på et tidspunkt kommer en ledig plads, får du tilbudt den, men du har kun 

24 timer til at tage imod pladsen. Derefter går pladsen videre til den næste på ventelisten. 

 

http://tivoli.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=25


 

 

 

 

Hår 

Piger på de yngste hold, skal have håret sat op i en hestehale, og på holdene fra 10 år og opefter bør alle 

piger have en knold i nakken.  

Du må ikke sætte dit hår i kantinen, men bedes gøre dette i garderoben eller på toilettet.  

Vi frabeder os tiara og andre hårbøjler, der vil gøre det svært at bruge hovedet frit. 

Kontakt 

Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte balletskolens leder Niels Balle på 

niba@tivoli.dk.  

Her udover stiller tre medlemmer fra forældregruppen sig til rådighed, afhængig af aldersgruppe kan I 

henvende jer til:                                                                                                                                       

Marianne Bach (6-9 år) marianne.bach@nordea.com                                                                                     

Pernille Lund (10-12 år) pernillelund@dadlnet.dk                                                                                      

Kirsten Dørge (13-19 år) dorge6@mail.dk. 

Medvirken i forestillinger 

Der er en årlig afsluttende opvisning i Tivolis Koncertsal i maj/juni måned. Her optræder TBS sammen med 

6-7 andre balletskoler, og man kan købe billetter til forestillingen.  

Desuden er der sommerens forestillinger på Pantomimeteatret, hvor en række børn medvirker i både 

pantomimer og balletter, samt andre opgaver så som Nøddeknækkeren i Tivolis Koncertsal. 

Audition 

Hvis du ønsker at medvirke i forestillinger, kan du tilmelde dig vores auditions. Vi sender mails ud til alle 

elever med detaljer omkring tilmeldingen.  

Vi afholder audition i foråret for sommersæsonen og i efteråret for Nøddeknækkeren.  

Traditioner i Tivoli Ballet Skole  

Se på uge/Åbent Hus:  2 gange årligt er der mulighed for at overvære undervisningen. Som regel i november 

og i marts måned. Disse to uger åbner vi dørene, så alle forældre og søskende kan overvære træningen. 

Julebal: I december måned afholder vi vores store traditionsrige Julebal for alle balletskolens elever. Det er 

2½ time med et kæmpe juletræ i Lumbye-salen i Tivolis Koncertsal, hvor vi hygger, danser, spiser og bliver 

underholdt. Juleballet er kun for eleverne og ikke for forældre. 

Summer Camps: I juni og juli måned afholder TBS 2 Summer Camps. Den ene er som regel for de yngste 

elever med vores egen lærerstab, og den anden er for de lidt ældre og mere øvede elever med Internationale 

gæstelærer. Se mere på http://tivoli.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=27 

Nyhedsbrev 

Vi udsender cirka fire årlige Nyhedsbreve med nyttige informationer om Balletskolens aktiviteter de 

kommende måneder. I bør også holde jer opdateret på vores hjemmeside www.tivoli.klub-modul.dk 

Med venlig hilsen 

Tivoli Ballet Skole 
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