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Til alle ballettelevene! 

Vi håper alle ballettelevene gleder seg til oppsetningen av «Coppelia» på Oseberg Kulturhus den 17. og 18. 

november. I alt vil det til sammen bli gjennomført fire forestillinger, men de fleste partiene er med på to 

forestillinger. Det er viktig dere sjekker under hvilken dag deres barn skal danse før dere kjøper billetter. Vi 

har sendt mail til alle elevene partiene hvor vi har spessifisert hvilken dag de skal dans.  

Billettetter kan bestilles på ticketco.no fra og med mandag. 17 september. Nummererte plasser. 

Billettpris kr. 195 (+ billett avgift).   

Direkte link til billettsalg: https://osebergkulturhus.ticketco.events/no/nb?pattern=coppelia 

OBS! Disse datoene er det viktig å holde av, eksakt klokkeslett, rekkefølge og akt-inndeling står på de 
neste sidene.  
 

• Torsdag 1. november: Fellestrening på Extend - Akt 2 (etter skoletid) 

• Lørdag 3. november: Fellestrening på Extend - Akt 1 

• Søndag 4. november: Fellestrening på Extend - Akt 3 

• Lørdag 10. november: Sceneprøve på Oseberg - Akt 1, Akt 2 og 3 akt. 

• Lørdag 17. november generalprøve og forestillinger på Oseberg - for de som danser forestilling 1 og 

2 på lørdag. 

• Søndag 18. november generalprøve og forestillinger på Oseberg - for de som danser forestilling 3 

og 4 på søndag.  

• Kun solister, og pas des deux partier: Lørdag 27. oktober PÅ EXTEND: Akt 1 kl. 10.00-12.00, Akt 2. kl. 12.00-23.30, Akt 3. kl. 12.30-14.30 og  Fredag 16. 

november PÅ OSEBERG: Akt 1 kl. 16-17.30. Akt 2 kl. 17.30-18.30 Akt 3 kl. 18.30-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse partiene danser kun en av dagene:  

Dans 

nr. 

Navn på dans LØRDAG 17. November 

kl. 14.00 og 17.30 

SØNDAG 18. November 

kl. 14.00 og 17.30 

3 Swanhildas dans Ballett begynner (torsdag) Grad 2 (torsdag) 

4 Sommerfuglbarn  Pree premary (mandag) show kl.14 

Pree premary (torsdag) show kl. 18 

Primary (torsdag) show kl. 14 og 18 

5. Inhhøstingsdansere Grade 7 (onsdag) Grade 7 (onsdag) 

10a Ernas dans Grad 3 (tirsdag) Grad 4 (tirsdag) 

10c Irminas dans Grad 1 (tirsdag) Grad 2 (onsdag) 

11 Festvaldansere Grad 5 (tirsdag) Grad 6 (mandag) 

17 Dukkene våkner Grad 3 (fredag) Grad 4 (torsdag) 

24 Spansk dukkedans Grad 7 (fredag) Grad 7 (fredag) 

25 Skotsk dukkedans Grad 5 (onsdag) Grad 6 (fredag) 

29 Dans til brudeparret Tåspiss 2-3 (tirsdag) Tåspiss 1 (onsdag) 
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FELLSTRENING: AKT 2 – Torsdag 1. november (PÅ EXTEND) 
 

Treningen er kun med kostymer for de som har fått utdelt kostyme allerede. Du trenger kun å være der når din dans har trening, 

men det er veldig viktig du er klar til å danse 15 min før din dans er satt opp i tilfelle vi er foran tidsskjemaet under. 

Kl. Navn på dans Klasse 

15.30-16.45 14. På verkstedet 

15. Swanilda og venninnene utforsker huset 

16. Swanhilda forstår at Coppelia er en dukke.  

SOLISTER 

16.45-17.15 17. Dukkene våkner Grad 3 (fredag) og Grad 4 (torsdag) 

17.15-17.30 18. Doctor Coppélius oppdager at noen er i huset.  

19. Franz kommer til huset 

SOLISTER 

17.30-17.45 20. Dr Coppelius “elexir”   Advanced Foundation (tirsdag) 

17.45-18.15 21. Doctor Coppélius lærer Coppelia å bevege seg 

22. “Coppélia” danser 

23. “Coppélia” later som hun er et menneske 

SOLISTER 

18.15-18.45 24. Spansk dukkedans Grad 7 (fredag) 

18.45-19.15 25. Skotsk dukkedans Grad 5 (onsdag) og Grad 6 (fredag) 

19.15-19.30 26. Franz får tilgivelse av Swanhilda  SOLISTER 

 

 

FELLESTRENING: AKT 1 – Lørdag 3. november (PÅ EXTEND) 

Kl. Navn på dans Klasse 

10.00-10.15 1. Coppelius lager Coppelia  SOLISTER 

10.15-10.45 2. Torget (må være på Extend hele akt 1) Pas des deux barn og ungdom (torsdag) 

10.45-11.15 3. Swanhildas dans Ballett begynnerog Grad 2 (torsdag) 

11.15-12.15 4. Sommerfuglbarn  Pree premary (mandag)  

Pree premary (torsdag) Primary (torsdag) 

12.15-12.30 5. Inhhøstingsdansere Grade 7 (onsdag) 

12.30-12.45 6. Doctor Coppélius blir irritert. SOLISTER 

12.45-13.00 7. Legenden om stilkhvete Advanced Foundation (mandag) 

13.00-13.15 8. Swanhildas dans 

9. Franz med Nicklaus, Egon og Garin 

SOLISTER 

13.15-13.45 10a. Ernas dans Grad 3 (tirsdag) Grad 4 (tirsdag) 

13.45-14.15 10b. Hyldas dans Advanced 2 (fredag) 

14.15-14.45 10c. Irminas dans Grad 1 (tirsdag) Grad 2 (onsdag) 

14.45-15.15 11. Festivaldansere Grad 5 (tirsdag) Grad 6 (mandag) 

15.15-15.30 12. Festen er ferdig 

13. Swanhilda bryter seg inn i Dr. Coppelius sitt hus 

SOLISTER 
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FELLESTRENING: AKT 3 – Søndag 4. november (PÅ EXTEND) 
Treningen er kun med kostymer for de som har fått utdelt kostyme allerede. Du trenger kun å være der når din dans har trening, 

men det er veldig viktig du er klar til å danse 15 min før din dans er satt opp i tilfelle vi er foran tidsskjemaet under. 

Kl. Navn på dans Klasse 

12.00-12.30 27. Duket til  bryllupsfest Voksen  

12.30-13.00 28. Gjestenes vals (må være på Extend til. Kl 14.15) Pas des deux barnog ungdom (torsdag) 

13.00-13.30 29.Dans til brudeparret Tåspiss 2-3 (tirsdag) Tåspiss 1 (onsd) 

13.30-13.45 30.Bønn til brudeparret Grad 7 (torsdag)  

13.45-14.00 31. Blomster til brudeparret Tåspiss 3-4 (mandag) 

14.00-14.30 32. Pas de deux (Swanilda and Franz)  

33. Franz Solo 

34. Swanilda Solo 

SOLISTER 

14.30-14.45 35 Fianle Advanced 2 ( mandag) 

Diverse informasjon:  
 
- Dere tenker kanskje at det er mye tekst som er vanskelig å sette seg inn i når man skal trene. Om vi ikke 
spesifiserer tidspunktene her måtte danserne ha vært på trening mange timer for å vente på at sin dans 
skal ha øving. Så jeg håper det er bedre at dere setter dere inn i denne lappen enn å tilbringe hele dager 
med venting ;-) 

- Vi kommer snart til å levere ut lapper til elevene om at vi trenger hjelp til forestillingene. Det er mye å 

holde styr på bak scenen, i kiosken, sette opp kulisser og som vakt. Vi trenger hjelp for at alle skal ha en 

flott opplevelse på scenen. Om det er mange foreldre som hjelper til blir vaktene korte. Håper alle kan 

sette av litt tid til å hjelpe til med en av vaktene. Det er kun på forestillinger vi spør om litt dugnadshjelp. 

- Sceneprøver er med kostymer for de som danser lørdagsforestillingene. De som danser kun 

søndagsforestilling har på seg ballettuniformen om de ikke har fått utdelt kostyme. Dette er fordi flere 

grupper deler kostymer. VI har ikke garderobe på svenneprøven på Oseberg, derfor er det lurt å komme 

ferdig skiftet i ballettøy.  

- Kostymelapper til partiene blir lagt ut på www.extend.as så snart de er klare.     

 

  

http://www.extend.as/
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SCENEPRØVE: AKT 1, 2 og 3– lørdag 10. november (PÅ OSEBERG) 

Kl. Navn på dans Klasse 

10.00-10.30 1. Coppelius lager Coppelia  SOLISTER 

10.30-11.00 2. Torget (må være på Oseberg hele dagen) Pas des deux barn og ungdom (torsdag)  

11.00-11.30 3. Swanhildas dans Ballett begynnerog Grad 2 (torsdag) 

11.30-12.15 4. Sommerfuglbarn  Pree premary (mandag)  

Pree premary (torsdag) Primary (torsdag) 

12.15-13.15 5. Inhhøstingsdansere 

6. Doctor Coppélius blir irritert.  

7. Legenden om stilkhvete.  

8. Swanhildas dans 

9. Franz med Nicklaus, Egon og Garin 

Grade 7 (onsdag)  

SOLISTER  

Advanced Foundation (mandag) SOLISTER 

SOLISTER 

13.15-13.45 10a. Ernas dans 

10b. Hyldas dans 

10c. Irminas dans 

Grad 3 (tirsdag) 

Advanced 2 (fredag)  

Grad 1 (tirsdag) 

13.45-14.15 10a. Ernas dans 

10b. Hyldas dans 

10c. Irminas dans 

Grad 4 (tirsdag)  

Advanced 2 (fredag)  

Grad 2 (onsdag) 

14.15-14.45 11. Festivaldansere Grad 5 (tirsdag) Grad 6 (mandag) 

14.45-15.00 12. Festen er ferdig 

13. Swanhilda bryter seg inn i Coppelius sitt hus 

SOLISTER 

15.00-15.30 14. På verkstedet 

15. Swanilda og venninnene utforsker huset 

16. Swanhilda forstår at Coppelia er en dukke.  

SOLISTER 

15.30-16.00 17. Dukkene våkner Grad 3 (fredag) og Grad 4 (torsdag) 

16.00-16.45 18. Doctor Coppélius oppdager at noen er i huset.  

19. Franz kommer til huset 

20. Dr Coppelius “elexir”   

21. Doctor Coppélius lærer Coppelia å bevege seg 

22. “Coppélia” danser 

23. “Coppélia” later som hun er et menneske 

SOLISTER 

SOLISTER  

Advanced Foundation (tirsdag) 

SOLISTER 

SOLISTER 

SOLISTER 

16.45-17.00 24. Spansk dukkedans Grad 7 (fredag) 

17.00-17.30 25. Skotsk dukkedans Grad 5 (onsdag) og Grad 6 (fredag) 

17.30-17.45 26. Franz får tilgivelse av Swanhilda  SOLISTER 

17.45.19.45 27. Duket til  bryllupsfest 

28. Gjestenes vals 

29. Dans til brudeparret 

30. Bønn til brudeparret 

31. Blomster til brudeparret 

Voksen  

Pas des deux barn og ungd (torsdag)  

Tåspiss 2-3 (tirsdag)  

Tåspiss 1 (onsd) Grad 7 (torsdag)  

Tåspiss 3-4 (mandag) 

19.45-21.00 32. Pas de deux (Swanilda and Franz)  

33. Franz Solo og  Swanilda Solo 

35 Fianle 

SOLISTER  

SOLISTER 

Advanced 2 ( mandag) 
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Forestilling Oseberg kulturhus lørdag 17. november. 

Kun for de som danser lørdagsforestillinger.   
NB: Sommerfugldansere som danser forestilling kl. 14.00 har generalprøve kl. 9.30 og kan dra hjem når der er ferdig og komme tilbake for 

fadderutdeling kl. 12.30. Sommerfugldansere som kun danser forestilling kl. 17.30 trenger ikke møte opp på Oseberg før kl. 16.30 på scenen. 

Dere er da klare for gjennomgang og egen fadderutdeling. Dere henter kostyme rett ETTER gjennomgangen.  

(Sommerfugldansere og Irminas dans grad 1 kan sitte på fanget i salen under akt 2 og 3) 

 

09.00: Oppmøte i garderoben for de som danser akt 1. Skifte og gjøre seg klar til generalprøve  

09.30-10.30: Generalprøve AKT 1 

10.15: Oppmøte i garderoben de som danser akt 2 lørdag. Gjøre seg klar til generalprøve 

10.30-11.15 Generalprøve akt 2 

11.00: Oppmøte i garderoben de som danser akt 3 lørdag. Gjøre seg klar til generalprøve 

11.15-12.30 Generalprøve akt 3 

12.30-13.15: Viktig informasjon og fadderutdeling i salen for som danser forestilling lørdag.  

13.15-14.00: Dansere gjør seg klare til forestilling  

13.30: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

14.00: Forestilling 1 

16.30: Sommerfugldansere som kun danser forestilling kl. 17.30 har generalprøve på scenen. 

17.00 Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

17.30: Forestilling 2 

 

Forestilling Oseberg kulturhus søndag 18. november 

- Kun for de som danser søndagsforestillinger.   
NB: Sommerfugldansere danser på begge forestillingene. Dere har generalprøve kl. 9.30 og kan dra hjem når der er ferdig og komme tilbake for 

fadderutdeling kl. 12.30. Om dere synes dagen blir lang kan dere dra hjem etter 1 akt i forestilling 4.  

(Sommerfugldansere og Irminas dans grad 1 kan sitte på fanget i salen under akt 2 og 3) 

 

09.00: Oppmøte i garderoben for de som danser akt 1. Skifte og gjøre seg klar til generalprøve  

09.30-10.30: Generalprøve AKT 1 

10.15: Oppmøte i garderoben de som danser akt 2 lørdag. Gjøre seg klar til generalprøve 

10.30-11.15 Generalprøve akt 2 

11.00: Oppmøte i garderoben de som danser akt 3 lørdag. Gjøre seg klar til generalprøve 

11.15-12.30 Generalprøve akt 3 

12.30-13.15: Viktig informasjon og fadderutdeling i salen for som danser forestilling lørdag.  

13.15-14.00: Dansere gjør seg klare til forestilling  

13.30: Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

14.00: Forestilling 3 

17.00 Dørene til salen åpnes, alle elevene i garderobene. 

17.30: Forestilling 4 

 

 

 


