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Introduksjon
I løpet av de siste ukene har livene til flere millioner mennesker blitt snudd opp ned som følge
av det globale utbruddet av COVID-19. Viktige tiltak har blitt igangsatt i flere land i et forsøk
på å begrense smitten, så selv om du ikke er smittet selv så både ser og føles nok livet ditt
veldig annerledes for øyeblikket. Selv om mange setter stor pris på muligheten til å tilbringe
mer tid hjemme, så er det mange dansere og danselærere som kjenner på et enormt savn til
skolene og studioene sine. Dans er, og vil alltid være, viktig for oss, og det kan være krevende å
ikke ha muligheten til å delta på daglige klasser og treninger.
Men, dette behøver ikke bare å være negativt. Du bør prøve å se på dette som en gylden
mulighet til å for alvor bli kjent med din egen kropp, til å fokusere på å forbedre deg så mye
teknisk som mulig. og til å lære deg mer om dansen både som kunst og vitenskap. På den
måten vil denne tiden «av» oppleves som en velsignelse når du til slutt er tilbake på klasse.
Vi har samlet noen av våre mest populære fokusområder og øvelser som enkelt kan gjøres
hjemme, i tillegg til nyttige tips om hvordan du kan analysere din egen teknikk, sette deg mål
og holde øye med progresjonen din. Mye av dette er hentet fra våre online-kurs og fra vår
Level One Teacher Training Workshop, men slik situasjonen er i dag ønsket jeg å bidra med
noe ekstra til danseverdenen.
På generelt grunnlag anbefaler vi at man, pr 5 timer med danseklasser, bør gjøre minimum 30
min ekstra kondisjonstrening, 30 min med massasje/løsgjørende-/mobiliseringsøvelser, og
minimum 1 time med danserettet trening/øvelser som fokuserer spesielt på de områdene du
trenger mest. Du kan selvfølgelig gjøre mer, spesielt om du har begrenset med plass, og dette
er også en fin mulighet til å øke repertoaret ditt av supplerende øvelser.
Det er viktig at du holder kontakten med lærerne dine og holder dem orienterte om
progresjonen din, og at du også inkluderer deres forslag til øvelser i treningsprogrammet ditt.
Husk å tagge oss med @theballetblogofficial #trainingathome så vi kan holde kontakten!
Beste hilsen
Lisa og teamet på The Ballet Blog
www.theballetblog.com
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Planlegg uken din
Det første du må tenke på er hvor mye tid du har til rådighet til treningen din i løpet av en
dag, og når på dagen du vil legge den. Uansett om du ikke kan danse på grunn av skade eller
på grunn av isolasjon, så anbefaler vi at du har som mål å trene minimum halvparten av den
tiden du normalt er i studio. Dette vil også bidra til å skape struktur i hverdagen din, noe som
kan være til stor hjelp.
Bruk tabellen nedenfor til å kartlegge avtalene og forpliktelsene dine i løpet av uken, inkludert
skolearbeid, studier, jobb, tid med familien og måltider. Deretter kan du fylle inn de tidene du
har tenkt å bruke på treningen din.
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Selvvurdering og målsetting
Før du starter jobben med å sy sammen treningsprogrammet ditt er det lurt å ta bilder og
videoer av deg selv og teknikken din, slik at du virkelig kan sette fingeren på hva du må
fokusere på. Det er veldig lurt å starte med å få en venn eller et familiemedlem til å filme deg
gjøre noen enkle, tekniske grunnøvelser hentet fra din dansesjanger. Disse filmene anbefaler
jeg at du lagrer i en egen mappe på telefonen din slik at du kan bruke dem som
sammenligningsgrunnlag når du senere skal vurdere progresjonen din.
Øvelse:

Notater:

Bilde - Stående i 1. posisjon
Bilde - 5. posisjon (Høyre foran)
Bilde - 5. posisjon (Venstre foran)
Video - Demi Plié
Video - Grande Plié
Video - Tendu en Croix (Høyre)
Video - Tendu en Croix (Venstre)
Video - Retiré Passé (Høyre)
Video - Retiré Passé (Venstre)
Video - Développé Devant (Høyre)
Video - Développé Devant (Venstre)
Video - Développé a la Seconde (H)
Video - Développé a la Seconde (V)
Video - Arabesque (Høyre)
Video - Arabesque (Venstre)
Sakte Film - Enkel Piruett (Høyre)
Sakte Film - Enkel Piruett (Venstre)
Sakte Film - Sauté (Forfra)
Sakte Film- Changement (Fra siden)

www.theballetblog.com
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Deretter kan du nøye analysere teknikken din, og spesielt legge merke til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vridning av tærne
Om føttene ruller innover
Føttenes artikulasjon
Krumming av tærne
Kontroll av turn out på ståbenet
Forholdet mellom bekkenet og bena
Kontroll over bekkenet i bevegelse
Plassering og kontroll av ryggraden
Generelle notater

Mål #1

Mål #2

Mål #3

www.theballetblog.com
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Å utarbeide et program
Når du, i større eller mindre grad, ikke danser, er det ekstremt viktig at du opprettholder
mobilitet, styrke og utholdenhet i alle deler av kroppen med et nøye strukturert daglig
program. Dersom du har tilgang til et Pilatesstudio eller et treningsstudio med diverse utstyr
er det selvfølgelig veldig bra, men de fleste dansere har heller lite av slikt utstyr hjemme.
Her følger et skjema som kan hjelpe deg med å utarbeide et daglig treningsprogram for en
heltids danser eller en dansestudent på elitenivå. Det kan selvfølgelig tilpasses etter ditt nivå og
dine behov. Alle danseres kropper er ulike. Vi har ulike styrker og svakheter, og ulike ting som
stivner når vi trener mindre. For eksempel, om du vet at spagat i 2. posisjon er utfordrende for
deg, kan du gjerne fokusere på å både opprettholde og forbedre utslaget ditt i treningen din
hjemme, istedenfor å la det stivne til og bli mindre enn normalt. Dette er også en ypperlig
mulighet til å endelig få rehabilitert eventuelle skader.
Husk også på at ulike mennesker liker å gjøre ulike øvelser til ulike tider i løpet av dagen. For
eksempel liker noen å gjøre kondisjonstrening på morgenen, imens andre liker å gjøre det på
ettermiddagen. Dine personlige preferanser avgjør når på dagen du plasserer de ulike
øvelsene.
I skjemaene kan du notere alle øvelsene du kjenner til innenfor hver seksjon. Deretter kan du
fylle inn hvilke dager du gjør hver enkelt øvelse, du trenger ikke å gjøre alle øvelsene hver dag!
Ved å holde øye med progresjonen din har du oversikt over hvor mye du faktisk gjør. Dersom
du mangler idéer til øvelser innen de ulike seksjonene kan du ta en titt på vårt rike utvalg av
online videokurs, de finner du her:
https://www.theballetblog.com/product-category/downloadable-products/

Vi har også flere hundre gratis artikler og videoer på www.theballetblog.com og flere
spillelister på YouTube kanalen min:
https://www.youtube.com/user/lisahowell2/playlists

Fyll inn et skjema for hver to-ukers periode, og bruk notatfeltet til å reflektere over
progresjonen din før du planlegger neste sett med øvelser.
Gjør nye videoopptak av de grunnleggende teknikkøvelsene jevnlig for å holde øye med
progresjonen din, med mål om å oppnå vakre, flytende, artikulerte og kontrollerte bevegelser.
www.theballetblog.com
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Dato:
Mål for denne to-ukers perioden:
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Dansespesifikk trening
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Oppsummering
Vi håper alle sammen på å komme tilbake til våre vanlige liv så fort som mulig, men vi håper
også at du finne glede i å trene hjemme. Det er mye en danser kan gjøre mye for å forbedre
treningen sin utenfor dansestudioet, og vi håper at denne perioden med selvanalyse og
selvledelse har hjulpet deg med å lære mer om og bli bedre kjent med kroppen din.
Pass på at du tar nye filmopptak av øvelsene med jevne mellomrom, ideelt sett hver andre uke,
for å vurdere hvor effektiv treningen din har vært. Hold oss oppdaterte om progresjonen din
ved å tagge oss på sosiale media, @theballetblogofficial og #trainingathome, og følg kanalene
våre for tilgang til jevnlige oppdateringer og tips om hvordan du på best mulig måte skal
holde kroppen din i form fram til du er tilbake på klasse igjen.

www.theballetblog.com
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Alle disse programmene er tilgjengelige på nett: www.theballetblog.com/shop
Om du foretrekker innbundet utgave er de tilgjengelige på amazon.com
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