
 

 

Hei! 

 

Håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere masse. Lærerne er veldig klare for å undervise igjen etter et 

inspirerende kurs i Athen denne sommeren.   

 

Maria går nå ut i barselpermisjon og vi er så heldige å ha fått inn to meget dyktige lærere som skal vikariere for 

henne. Embla Åsatun Solheim og Thomas Johansen skal erstatte Maria dette året. Thomas vil pendle fra Oslo hver 

mandag og Embla er bosatt i Tønsberg. I tillegg kommer etterlengtede Linda Tran tilbake til oss etter et år i USA med 

masse dans. Og ikke nok med det! Duo Crew fortsettes hos oss og pendler fra Oslo hver torsdag. Dette blir et veldig 

godt semester! 

Etter en særdeles vellykket Aladdin-forestilling gleder vi oss allerede til neste år, da elevene skal sette opp en 

danseforestilling basert på «Alice in Wonderland» på Osberg kulturhus. Men først er det ballettelevene sin tur til å 

sette opp «Rapunzel» i samarbeid med Vestfold Ungdomsstrykeorkester på Oseberg 19. og 20. november.  

Det er viktig at elever har et mål å jobbe mot, og siden det nå er ballettelevene sin tur til å ha forestilling har lærerne 

på Extend bestemt at vi også i år vil arrangere «Dance Off». Dette er en dansefest for elevene som danser de andre 

dansestilene. Dette var stor suksess i fjor og vi gjentar det i år.  Dansefesten skal være på Støperiet også i år. I løpet 

av året skal alle danseklassene forberede en dans. Vi plukker ut noen partier som går videre til finalen på Støperiet. 

Alle skal få være med på festen, men det er kun finaledansene som er med i konkurransen. Vi kårer den klassen med 

mest energi, beste koreografi, best tilstedeværelse og samhold i gruppen, og den mest hardtarbeidende gruppen. 

Med DJ, premier og show blir dette en stor fest for alle danserne. Det blir også «battles» for de elevene som vil være 

med på dette. Vi jobber med dansen i timene dette semesteret. 

Vi har den glede å fortelle at alle ballettelevene på Extend besto eksamen i R.A.D. med flotte resultater. Jeg ble 

kontaktet av organisatoren som gratulerte oss med særdeles gode resultater. Det var veldig gøy å se den store 

fremgangen hver enkelt elev har hatt i den intensive treningen i mai. Diplomutdelingen blir på Extend 28. august. kl. 

12.00-13.00. Om du ikke har fått ditt resultat kan du sende en mail til maria@extend.as  

Audition til alle klassene markert med sort på side 2 vil skje torsdag 11. august. På baksiden av arket ser du tidspunkt 

for de forskjellige auditions og litt informasjon. 

Vi delte ut informasjon om forhåndspåmelding i timene forrige semester. Elevene hadde da mulighet til å sikre seg 

plass videre på de timene de gikk på. Har du meldt deg på alt du ønsker 

å gå på trenger du ikke kontakte oss. Om du ikke har fått meldt deg på 

kurs eller ønsker flere kurs kan du nå ringe til Extend eller sende mail. 

NB: Noen timer kan nå være fulle, så det er lurt å ha alternativer klare 

når dere ringer eller sender mail.  

Telefontid fra og med mandag 8. august: Mandag-fredag kl. 10.00-

17.00. Tlf.: 333 67778. Påmelding kan for øvrig skje til post@extend.as. 

Håper å se deg igjen. Oppstart 15. august. 

Hilsen Camilla, og alle de andre lærerne på Extend  

       

  

 



Timeplan Høsten 2016 

Nivå: 1= beg. 2= øvet 3= videregående 4= Avansert. Grader i ballett tilsvarer ikke det samme som nivå. 

PRØVETIME: Koster 50 kr om du ikke fortsetter på kurset. 

Timer markert sorte vil det være audition på. Se under timeplan for tidspunkt.  

Timer som har *** har audition første timen.  

 

Audition for kompaniene, nivå 4 klassene og noen nivå 3-4  
Vi skal også i år holde en audition for alle nivå 4 og  noen nivå 3-4 kompaniet.Vi ønsker å gjøre dette for å opprett-

holde et høyt nivå. Ønsker man å gå på en ”auditionklasse” må man ha deltatt og blitt plukket ut på audition. Hvem 

som helst kan delta på audition, men man bør ha en del danseerfaring. Det er viktig at de som bestemmer seg for å 

prøve seg på audition kan takle et ”nei”, og vil se på det som en erfaring og at det kommer nye muligheter neste 

semester om man jobber hardt. Audition er gratis og gjelder også alle elevene som har gått på klassen tidligere. 

Klassene som har audition er merket sorte på timeplanen. Alle som ønsker å være med må melde seg på timen de 

ønsker audition på. Foreldre kan gjerne være med å se på. Tåspissklasser og de høyeste nivåene i ballett har audition 

første timen. Disse  klassene er merket***  

Vi ser at vi har fått et vedlig høyt nivå i jazz for de litt yngre. Vi prøver derfor dette semesteret med et eget kompani i  

Jazzitude jr. 

 

GUTTER SE HER! Vi anbefaler flere gutter om å komme på audition for torsdagsklassen gutter med Duo Crew. Det 

er ikke aldersgrense på dette partiet, men nivået er høyt.  

 

 
Show Jazz 3-4 ungd + 13-16 år 3-4 + Jazzitude kompaniet + Jazzitude jr.: Torsdag 11. august kl 16.00 

Contemporary 3-4 ungd + 13-16 år 3-4: Torsdag 11. august kl. 17.00 

Gutter hip hop nivå 3-4 og guttekompaniet: Torsdag 11. august kl. 18.00 

Hip hop ungdom nivå 3-4 + 13-16 år 4 + Ex-level kompaniet + juniorkomp: Torsdag 11. august kl 19.00 

Girlstyle/Funk nivå 3-4 ungd + 13-16 år 3-4 + Exstatic kompaniet + junior kompaniet: Torsdag 11. august kl. 20.00 

Gutter: Ønsker dere å danse hip hop-klasse torsdag kl. 18.00 er det audition kl 19.00 den 11. august. Ønsker du hip 

hop klasser torsdag kl. 19.00 er det audition kl 18.00. 

 


