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 Betalingsregler

Indmeldelsesgebyr 70 kr. Gælder også gamle elever (de elever som har betalt for 
juleforestillingen skal ikke betale indmeldelsesgebyr).
Betaling skal ske kontant den første undervisningsdag i hver måned.

Man kan også vælge at betale for en 1/2 eller hel sæson. Dermed får man mulighed for at 
betale over netbank.

Rabat ved tilmelding på flere hold samt ved tilmelding af søskende.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt 10 dage før den 1. i måneden.

 Tilmelding og info om balletskolen

Nerea Barañano og Allan Nielsen
Privat adresse (IKKE undervisnings-adresse!)
Svinget 4 st. th., 2300 København S
tel 2670 0748
mail christianshavnsballetskole@gmail.com

Inge Jensen
Privat adresse (IKKE undervisnings-adresse!)
Strandgade 48 3., 1401 København K
tel 4140 1991

Hvis man har sendt indmeldelsesblanket og ikke hører nærmere, er man optaget på holdet!

Tilmelding nødvendig for både gamle og nye elever!

 32. sæson på Christianshavns Balletskole

Velkommen tilbage. Vi glæder os til en helt normal sæson og dejligt at vi igen kan gi 
danseglæde til alle jer.

Vi fortsætter i vores dejlige lokaler, både i Den Norske Kirke (5 minutter fra Christianshavns 
Metro), og i Vanløse Kulturhus (1 minut fra Vanløse Metro).

På Christianshavns Balletskole fokuserer vi på at give vores elever en rig oplevelse igennem 
dansen, samt en glæde ved at bevæge sig til musik.

Vi bruger desuden vores mangeårige erfaring som professionelle dansere og undervisere til at 
videregive en god ballet teknik og disciplin til vores elever.

Hvis man som barn får dans og musik ind i hverdagen, tror vi på, at man får nogle styrker,
man kan bruge resten af livet.

Som sædvanlig får eleverne rig mulighed for at optræde ved forskellige lejligheder.

Traditionen tro har vi Juleforestillingen i Vor Frelser Kirke anden søndag i advent, samt Store 
Balletskoledag på Det Kgl. Teater 2022. Derudover deltager eleverne i flere andre sammenhænge.

Vi glæder os til den ny sæson!



Skolens undervisere  Inge Jensen / Allan Nielsen / Nerea Barañano

For de hold med * slutter timerne med tåspids - dog skal barnet være fyldt 9 år

Mandag  Den Norske Kirke

16.30-17.20
17.30-18.45

Nerea
Nerea / Allan

260,- pr. md.
280,- pr. md.

Børn øvede & meget øvede (10-14 år)
Voksne & unge begyndere

M*
V

Søndag  Den Norske Kirke

09.30-10.50 Allan 80,- pr. gangVoksne & unge meget øvedeV2

Tirsdag  Den Norske Kirke

16.20-17.20
17.30-18.45
18.50-20.05

Nerea
Allan / Nerea
Nerea

270,- pr. md.
280,- pr. md.
280,- pr. md.

Børn øvede & meget øvede (10-14 år)
Børn & unge meget øvede
Voksne og unge lidt øvede & øvede

J1*
J2*
V1

Fredag  Den Norske Kirke

16.00-16.40
16.50-17.40
17.45-19.00

Nerea
Nerea
Nerea 

250,- pr. md.
260,- pr. md.
280,- pr. md.

Børn begyndere & øvede (5-8 år)
Børn øvede (8-12 år)
Unge & voksne begyndere & lidt øvede

B2
F*
V3

Lørdag  Den Norske Kirke

09.30-10.00
10.10-10.40
10.50-11.20
11.30-12.10
12.15-13.30
15.00-16.15

Nerea
Nerea
Nerea
Nerea
Inge
Nerea

230,- pr. md.
230,- pr. md.
230,- pr. md.
250,- pr. md.
280,- pr. md.
280,- pr. md.

Små begynderbørn (3-5 år)
Børn begyndere & lidt øvede (5-6 år)
Børn begyndere & lidt øvede (6-8 år)
Børn lidt øvede & øvede (7-9 år)
Voksne lidt øvede & øvede
Børn & unge meget øvede

A2
A3
A4
A5
G
D2*

Onsdag  Den Norske Kirke

16.00-17.00
17.15-18.30
18.30-19.00

Nerea
Nerea
Nerea

270,- pr. md.
D4 280,- pr. md.  D4+T* 310,- pr. md. el. 
D4 80,- pr. gang  D4+T* 100,- pr. gang

Børn øvede & meget øvede (9-13 år)
Unge & voksne meget øvede
Tåspids øvede (i forbindelse med D4)

D1*
D4
T*

Torsdag  Vanløse Kulturhus

17.00-17.30
17.30-18.10
18.10-19.15

Inge
Inge
Inge

230,- pr. md.
250,- pr. md.
270,- pr. md.

Børn lidt øvede & øvede (6-9 år)
Børn øvede (9-13 år) 
Unge & voksne meget øvede

H2*
Y3*
H5*+H6*

Onsdag  Vanløse Kulturhus

17.00-17.30
17.30-18.10
18.10-19.10

Inge
Inge
Inge

230,- pr. md.
250,- pr. md.
270,- pr. md.

Små begynderbørn (4-6 år)
Børn øvede (7-10 år)
Store børn & unge meget øvede

Y1
H3*
H4*



Billeder Store Balletskoledag 2016 og 2017 på Det Kgl. Teater og Juleforestillingen 2013 i Vor Frelser Kirke  Foto Gregor Elbæk

CHRISTIANSHAVNS BALLETSKOLE
Den Norske Kirke Ved Mønten 9, 2300 København S
Vanløse Kulturhus Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

Sæson 2021-2022
Fra onsdag den 1. september 2021 til og med 
lørdag den 30. april 2022
(Nogle af holdene fortsætter i maj og juni).

Balletskolen har lukket i skolernes ferier

Efterårsferie fra 18/10 til og med 24/10

Juleferie fra 22/12 til og med 2/1

Vinterferie fra 14/2 til og med 20/2

Påskeferie fra 12/4 til og med 18/4

Skolens undervisere 
Inge Jensen, Allan Nielsen 
og Nerea Barañano


