
ORESTILBBØHNFI 

BØRNEBALLET I SORØ 
 

 

JULEOPVISNINGog øvedag i 

BALLETSALEN 

 
Onsdag den 15. december fra kl. 15.00 – 17.00 fremviser Børneballet i Sorø årets 

juleopvisning, men inden da skal vi have en øvedag for alle børn og unge.  

Lørdag den 20. nov.kl.16.00 – 17.30 har vi øvedag til vores juleopvisning. Vi 

håber på at alle kan deltage denne dag, så vi kan få lavet faste pladser i 

opstillingerne i dansene. Derfor er det vigtigt at komme, hvis man gerne vil være 

med i opvisningen.  

Dansene er inspireret af to forskellige eventyr. Den klassiske og kendte juleballet 

Nøddeknækkeren og fra Disneys eventyr om snemanden Olaf fra Frost.Da vores 

opvisninger snart er et helt tilløbstykke, hvilket vi er glade for, har vi valgt at 

lave 2 opvisninger, så alle balletbørn og unge har mulighed for at tage de 

pårørende med, som de har lyst til.  

Tidsplan for den  15. december. 

Kl. 15.00 alle dansere mødes udenfor indgangen til balletsalen. Her siger alle 

børn farvel til deres forældre, Hvorefter vi hjælper børnene med omklædning til 

kostumer og danser generalprøve.  

1. opvisning kl. 16.00 pårørende til hold 3-5 år + 5-7år Inviteres i salen. 

2. opvisning Kl. 16.30 pårørende til hold  8-11år + fra 12 år inviteres I salen. 

Kl. 17.00 ca. omklædning for alle balletelever til alm. tøj og tak for denne 

sæson. 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår                                                            

Vi håber at se jer alle igen i det nye år til masser af Plié, piruetter og spring. 
 

Ballethilsner Charlotte og Sofie 

Vend siden: 



 

Børneballet i Sorø

 Julelopvisning den 15

Hold 3-5 år medbringer:  

 Deres lyserøde balletdragt 

 Lyserøde balletsko 

 Tynde lyserøde balletstrømpebukser med fod.

 Høj Knold i håret. – husk 

 Ingen smykker og ure eller andet pynt

 

Hold 5-7 år + hold 8-11 år 

 

 Lyserøde balletsko 

 Tynde lyserøde balletstrømpebukser med fod.

 En hel hvid undertrøje med tynde stropper

 Helt hvide trusser 

 Høj Knold i håret. – husk 

 Ingen smykker og ure eller andet pynt

 Ungeholdet medbringer også Et tyndt hvidt chiffon skørt, hvis man har et, 

eller kan låne af andre.

 

 

 

Vi har pynt og rekvisitter til alle balletbørn, men hvis

ovenstående og gerne vil købe det, kan det gøres nemt på vores hjemmeside. 
www.børneballet.dk  eller 

 

 

Vi ses snart til ballet 

 

Børneballet i Sorø 

g den 15. dec. Kl. 15.00  

Deres lyserøde balletdragt  

erøde balletstrømpebukser med fod. 

husk - Ingen synlige elastikker eller 

Ingen smykker og ure eller andet pynt 

11 år + ungeholdet 

lyserøde balletstrømpebukser med fod. 

n hel hvid undertrøje med tynde stropper eller hvid dragt

husk - Ingen synlige elastikker eller hårspænder

Ingen smykker og ure eller andet pynt 

Ungeholdet medbringer også Et tyndt hvidt chiffon skørt, hvis man har et, 

eller kan låne af andre. 

Vi har pynt og rekvisitter til alle balletbørn, men hvis imangler noget af 

ovenstående og gerne vil købe det, kan det gøres nemt på vores hjemmeside. 
eller www.ungeballet.dk eller sms til Charlotte på tlf. 23248612

synlige elastikker eller hårspænder 

medbringer: 

vid dragt 

synlige elastikker eller hårspænder 

Ungeholdet medbringer også Et tyndt hvidt chiffon skørt, hvis man har et, 

imangler noget af 

ovenstående og gerne vil købe det, kan det gøres nemt på vores hjemmeside.  
eller sms til Charlotte på tlf. 23248612 


