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Eksaminasjoner i Royal Academy of Dance. 

 

Gratulerer med bestått tentamen!  

 

Vanlige undervisning på Extend er ferdig fredag 26. april. I forbindelse med eksamen vil det bli ekstra trening i 

mai. Ekstratreningen er ikke en del av semesteravgiften til Extend eller eksamensavgiften til R.A.D. og koster 

kr 650,-. Før vi setter opp treningstidene i mai må dere sende en mail til oss med tidspunkt dere absolutt ikke 

kan trene. Det er viktig at eksamenselevene kommer på alle treningene som blir satt opp. Vi skal prøve å legge 

det til rette slik at det passer for de fleste, men det er et stort puslespill som skal settes sammen. Hvis du for 

eksempel ikke kan trene tirsdager fordi du går på ridning, er det fint om du kan skrive klokkeslettet du er 

opptatt, og ikke bare dagen. Sjekk kalenderen din! (Skoleeksamen? Konfirmasjon? Ferie?). Det er fint om dere 

sender mailen til resepsjon@extend.as innen mandag 1. april. Merk mailen med ”eksamenstrening”, da går 

den rett i riktig mappe ☺ Husk i mailen å skrive ned den informasjonen vi trenger som står nederst på dette 

arket.  

 

Vi legger ut tidspunktene for treninger på www.extend.as under «Siste nytt / Viktig info» senest mandag 15. 

april. Dere må selv sjekke disse treningene på nettsiden. Vi anbefaler alle å bli medlem av denne 

facebookgruppen: «RAD eksamen Extend 2019»  

Vi kan etter fristen ikke forandre på treningstidene. Det vil bli trening tre ganger i uken, det blir også trening i 

helgene og helligdager. I år har vi eksamen fra 29. mai til 3. juni. Vi setter opp eksakt så mange timer hver grad 

trenger før eksamen, og det er derfor viktig at alle kommer på treningene for sin grad. Det er også viktig at dere 

trener mye på egenhånd hjemme. Jo raskere dere kan øvelsene jo gøyere blir det å trene ☺ Begynn i dag! Dere 

kan laste ned en app som heter «Royal Academy of dance». Her kan dere kjøpe filmen av graden.  

 

Nå er alle elever som skal ta eksamen hos oss registrert i London, eksamensavgiften er sendt over og 

tidspunktet og datoene elevene skal ta eksamen på er fastsatt. Eksaminatoren heter Mr. Kit Lethby og er fra 

Australia. I gangen på Extend henger oppslag med når de forskjellige elevene har eksamen. På eksamen er det 

viktig at dere møter opp i god tid, helst to timer før start. Dere vil få mer info om dette i mai.  

 

Det som er viktig nå, er at dere holder av datoen for eksamen og gir oss beskjed om eventuelle dager dere ikke 

kan trene. Det er ikke mulig å forandre datoen for eksamen. Det er fint om dansere fra og med grad 2 møter 

en time før trening i mai slik at dere kan ha egentrening med din gruppe før treningen med Maj og 

Camilla. De som har første trening på dagen blir heller igjen og har en time egentrening etter timen med oss. På 

treningene er det fint om jentene har på seg ballettuniform, tights, ballettsko og ballettknute i håret. Gutter har 

på tights og t-shirt. Primary har også skjørt. Alle elever fra grad 1-5 bør også ha med pensko/karaktersko i 

timene (ikke grad 4).  

 

Eksamenstreningene på Extend er i perioden fra 1. mai til og med 28. mai. Alle eksamenselevene vil få en giro 

pr. e-post i slutten av april som gjelder for den intensive treningen. Den intensive eksamenstreningen i mai er 

fra tidligere erfaringer meget lærerikt og morsomt for elevene. Det er kun eksamenselevene som får dette 

tilbudet. Håper dere gleder dere like mye som oss til denne treningen. Vi skal ha det kjempegøy og bli veldig 

flinke! Vi setter opp treninger fra kl. 15-21 ukedager + helger og helligdager. Jeg prøver å variere litt slik at 

ikke de samme gruppene alltid starter kl. 15.00. De yngste skal også slippe å trene for sent. 

 

På mailen du sender til resepsjon@extend.as senest 1.april må du oppgi følgende informasjon: 

- Elevens navn 

- Grad 

- Merk mailen med ”eksamenstrening” 

- Datoer og tidspunkt eleven absolutt ikke kan trene (F.eks. man. 11. mai kl 15-16.30 pga. skole, kan ikke trene) 

- Datoer og tidspunkt eleven helst ikke kan trene, men kan prøve å få det til (f.eks. man. 11. mai fra 16-17   

pianotime, vil helst ikke droppe pianotimen).  
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