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LL DANSER?
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DANSELINJEN
BÅRDAR AKADEMIET

UTDANNING I DANS
Ønsker du en dag å stå på en scene eller en annen arena som
profesjonell danser? Ønsker du å følge din lidenskap for dans og
utdanne deg til å bli en av Norges beste dansere?
Bårdar startet som danseskole i 1937 og har gjennom årene bygget seg opp til å bli en av de ledende danseinstitusjonene i Norge. Siden 1995 har Bårdar hatt en profesjonell danseutdanning som hvert år skaper noen av Norges beste
dansere.
Bårdar har et stort nettverk av samarbeidspartnere i både inn- og utland. Skolens studenter får gleden av å jobbe med
lærere, koreografer og instruktører med solid erfaring fra aktiv kunstnerisk virksomhet.

SKOLENS PEDAGOGER

KLASSISK BALLETT

Bårdars faste fagmiljø har pedagoger med høy kompetanse og lang og bred erfaring innenfor scenekunst. Flere av
skolens pedagoger har vært, og er fortsatt, profesjonelle
dansere og koreografer ute i dansemiljøet. Pedagogene har
blant annet bakgrunn fra Nasjonalballetten, Carte Blanche, Jo Strømgren kompaniet, Batsheva Dance Company,
Ingunn Bjørngsgaard og Circle Dance Acedemy mfl.
I tillegg til skolens faste fagmiljø, benytter skolen seg hvert
år av en rekke gjestepedagoger/-koreografer fra både inn-

Klassisk ballett er med på å øke kroppsbevisstheten og
den tekniske treningen gir en svært rask utvikling som
danser. Undervisningen skjer med svært gode pedagoger
som har bred og lang erfaring fra scener både i Norge og
internasjonalt.

og utland.

GODKJENT UTDANNING
Som rektor er jeg opptatt av at vi skal ha et godt og inkluderende skolemiljø
på Bårdar. Samtidig må studentene være innstilt på å jobbe hardt med sin
utdannelse. Det kan ofte bli lange dager med krevende arbeid.
Bårdar kan vise til en rekke uteksaminerte studenter som jobber innenfor
scenekunst, TV/film, produksjonsselskaper, som koreografer, regissører,
pedagoger m.m. Flere tidligere Bårdar-studenter jobber i dag i produksjoner
ved private- og offentlige teatre, Jo Strømgren kompaniet, Carte Blanche m.fl.
Bårdar er stolte av våre flotte lokaler som vi flyttet inn i våren 2013. Beliggenheten er svært sentral midt i hjertet av Oslo, med umiddelbar nærhet til
teatermiljøet og de største scenene.
Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til å søke på Bårdar!

Med vennlig hilsen
Hilde Olsen Haugan
Rektor (tidligere danser i Nasjonalballetten og Carte Blanche)

Bårdars fagskoleutdanning i dans er statsstøttet og godkjent
av NOKUT (Fagskoleloven). Ved opptak gis det rett til lån/
stipend gjennom Statens Lånekasse.

HVORFOR VELGE BÅRDAR

Hos Bårdar får du muligheten til å bli en dyktig og profesjonell danser. Du vil lære deg tekniske ferdigheter så vel som
uttrykk og formidling. Studiet ved Bårdar kan åpne nye dører
for deg og føre deg som danser i spennende og uante retninger. Hovedfagene på danselinjen er jazzdans og moderne
dans/improvisasjon. I tillegg velger du å spesialisere deg
innen dansefagene hip hop/urban street eller klassisk ballett.

HIP HOP/URBAN STREET
Her kan man se frem imot fagene hiphop/ urban street,
breaking, popping, locking, house, waacking/voguing,
krumping, improvisasjon/freestyle, battle trening mm.
Undervisningen skjer med de beste lærerne innenfor hip
hop/urban street med lang erfaring både i Norge og
internasjonalt.

Bårdar har utdanningen for deg som ønsker å komme i
kontakt med yrkeslivet innen scenekunstfag. Vi fokuserer på
bredde innen dans slik at du skal lykkes i å få deg jobb som
danser, og du får et solid faglig grunnlag enten du ønsker å
gå videre med utdanning eller rett ut på scenen.
Våre tidligere studenter har vist oss at de når sine mål og
flere har gjort internasjonale karrierer i dansekompanier i
blant annet Paris, London, Israel mfl. På nasjonalt nivå
danser tidligere Bårdar-studenter blant annet i Nasjonalballetten, Carte Blanche, Stellaris Dansekompani, Jo Strømgren dansekompani, Oslo Danse Ensemble, samt
på Wallmans salonger, i en rekke musikaler mm.
Etter to år på Bårdar Akademiets Fagskoleutdanning i dans
kan du velge å søke videre til Bårdar International.

HVORDAN SØKE
OPPTAK TIL BÅRDAR
Studiene krever noe erfaring innen dans/bevegelse, opptak
gjøres på grunnlag av audition.
Søknadsskjema og informasjon om generelle opptakskrav
finnes på www.baardar.no.

