
 

    

 

 

 

 

 

Postadresse: 

Lillesandsveien 39 

4877 GRIMSTAD 

 

Besøksadresse: 

Lillesandsveien 39 

4877 GRIMSTAD 

 

Telefon: 37 40 27 00 

 

Org.nr.: 974 573 881 

E-post: dahlske@dahlske.vgs.no 

 

Opptaksprøve musikk, dans og drama  - dans 
 

• Alle primærsøkere blir invitert til frivillig opptaksprøve. 
 

• 7 eller 15 poeng kan deles ut til inntil 50% av antallet plasser etter følgende 
kriterier: 
 

- 7 poeng - Eleven viser talent og er kommet godt i gang med sin utvikling 

både når det gjelder danseteknikk og uttrykk. Eleven har gode fysiske 

forutsetninger for dans. Eleven kan ta instruksjon, og viser engasjement, 

konsentrasjon og innsats under danseprøven. 

- 15 poeng - Eleven viser stort og utviklet talent og er på et svært høyt nivå 

både når det gjelder danseteknikk og uttrykk. Eleven har svært gode fysiske 

forutsetninger for dans og viser kreativitet og personlighet i utøvelsen av 

dans. Eleven viser stort engasjement, konsentrasjon og innsats under 

danseprøven. 

Praktisk prøve: 
 

- Søker skal delta i en felles danseklasse i enkel jazz, klassisk og moderne 

teknikk. Der vurderer vi elevens faglige ståsted. 

- Videre fremfører søker individuelt en forberedt koreografi/dans på ca. 1 
minutt. Denne kan være med eller uten musikk. Eventuell musikk tas med 
som lydfil eller som lenke på pc/telefon el.l. Søkeren kan låne materiale fra 
andre, men må da oppgi hvor eller hvem søker har hentet materiale fra. 
Søker kan f.eks. gå inn på YouTube og lære seg en av «Dansens dager»-
dansene, som ligger med gode instruksjonsvideoer.  
 

 

Så blir det en kort samtale: 

- der søker presenterer seg selv med kort historikk, danseerfaringer, 
motivasjonsgrunner og ev. annen relevant informasjon. Det forventes også 
at søker har gjort seg opp noen tanker om programfagene på det valgte 
programområdet (se informasjon om fagene og lenker til læreplaner på 
hjemmesida). 
 

Annet: 

- Det er ikke tillatt med publikum i form av familie, venner og lignende under 
opptaksprøven. 

- Eleven må møte opp i egnet dansetøy. 
 

• Resultat vil meddeles skriftlig til hver enkelt elev innen 14 dager etter 
gjennomføring av opptaksprøven. 


