
Vill du satsa på dansen som yrke? 
Ansök till Yrkesdansarutbildningen på Balettakademien i Stockholm! 

Vi erbjuder den i särklass bredaste dansarutbildningen i Sverige. Utbildningen präglas i  
hög grad av en unik helhetssyn på den studerandes utveckling och ger dig bästa möjliga  
förutsättningar att möta en krävande arbetsmarknad. Vår dansarutbildning bedrivs på heltid
under tre år och har ett gediget, allsidigt och ständigt uppdaterat innehåll.

Balettakademien har stor erfarenhet och tradition av att undervisa studerande som ofta börjar sin
professionella dansutbildning först efter avslutade gymnasiestudier. Fokus är att ge de studerande
en bred konstnärlig bas i såväl teknik och fysikalitet som artisteri och scenerfarenhet. Vi ställer höga
konstnärliga och intellektuella krav på dig som studerar hos oss. Samtidigt vill vi uppmuntra ditt  
skapande, inspirera till nyfikenhet och stötta din konstnärliga, artistiska och personliga utveckling. 
Ditt mål är att vara dansare - vårt uppdrag är att hjälpa dig nå fram.

I Yrkesdansarutbildningen har mötet med dansvärlden, såväl den svenska som den internationella,
en framträdande plats. Vi har ett mentorsprogram, anordnar seminarier, föreställningar, happenings,
workshops, studiebesök och gästföreläsningar.

Vi arbetar nära med väletablerade svenska och utländska koreografer, både inom utbildningen och  
i externa projekt. Dansare arbetar ofta i internationella sammanhang och det är viktigt att skapa  
möjligheter till kontakter redan under utbildningen. Vårt studentutbytesprogram ger dig möjlighet 
att under ett par veckor besöka en skola utomlands. I slutet av utbildningen anordnas och genomförs 
en turné av de studerande själva. Under hela utbildningen ges flera möjligheter att stå på scen och 
varje vårtermin ges föreställningar på någon av Stockholms offentliga scener.

Yrkesdansarutbildningens upplägg och innehåll 
 
Under hela utbildningen studeras huvudämnena balett, contemporary/modern dans och jazz/ 
commercial dans. Vi har även Moving-klasser i alla huvudämnen. Här sätts teknik, utförande och  
performance, både fysiskt och mentalt, ihop till helheten dans. Dessutom studeras fördjupningsämnena 
som omfattar dans-, kropps- och musikkunskap samt instudering/repetitioner. Den första perioden 
under både höst- och vårtermin ägnas till stor del åt dansteknik. Under andra perioden ingår det 
repetitioner och föreställningar.

Hela utbildningen är 120 veckor dvs. ca 40 veckor/läsår. Undervisningen sker kl. 09.00 - 17.00,
måndag - fredag, samt vissa helger. Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Första året ligger tyngdpunkten på att utveckla huvudämnena. Där tillkommer också street/hiphop,
improvisation, komposition, partnering, akrodans, repertoar, teater och röstträning. Andra året ses 
som en fördjupning och det tillkommer komposition, partnering, kontaktimprovisation, akrodans, 
musikalteater och repertoar. Under tredje året är det fokus på scen, det tillkommer även performance
skills, musikalteater, pardans, stepp, koreografihandledning och individuell coaching.



Huvudämnen

Balett
Ger dig en solid utbildning i baletteknik så att du kan utnyttja dina fysiska förutsättningar till fullo.
Du får kunskap om balett både som teknik och som ett konstnärligt uttryck. Du bygger upp din
styrka och utvecklar kroppskontroll och koordination samt lär dig att förstå vikten av korrekt placering.

Contemporary/modern
Ger dig mycket väl utvecklade danstekniska färdigheter. Utvecklar din förståelse för olika tekniker
och stilar inom modern/nutida dans, deras uppkomst och användning av olika uttryckssätt. Du  
utvecklar kroppskännedom och koordination samt medvetenhet när det gäller teknik och skapande.

Jazz/commercial
Ger dig mycket väl utvecklade danstekniska färdigheter och utvecklar smidighet, styrka, musikalitet,
kroppsuttryck, gestaltningsförmåga och rytmisk medvetenhet i dansen. Du får kunskap om de olika
stilarna och teknikerna samt deras användning och ursprung. Du får också en bild av deras roll inom
exempelvis teater, musikal, street dance/hiphop och show.

Fördjupningsämnen
          

Danskunskap
En bred historisk, konstnärlig och teoretisk bakgrund till dans. Här får du möta konstnärer inom
musik, teater, sång, mim, nycirkus och bildkonst för att kunna relatera dansen till andra konstformer.
I danskunskap ingår danshistoria, dansanalys, konstnärliga processer, konst- och arkitekturhistoria,
arbetslivsorientering och marknadsföring.

Musikkunskap
Ger dig ett vidare musikaliskt perspektiv som du behöver som dansare, gedigna musikkunskaper,
baskunskaper i notläsning och samverkan mellan rytm och dans. I ämnet ingår musik och rytmik,
musikkännedom och musikanalys.

Kroppskunskap
Här får du fördjupade kunskaper om kroppen – allt för att du ska bli mer medveten om dansarens
instrument – såväl fysiskt som mentalt. Här ingår Floortechnique™/Yamuna Body Rolling®, Pilates, 
Feldenkrais, Yoga, anatomi och fysiologi, fysträning, behandling och förebyggande av skador, kost  
och näringslära och mental träning.

Sceniska ämnen

Ger dig erfarenhet av det praktiska arbetet med instudering och repetitioner av verk i olika stilar
och i möte med olika koreografer. Genom arbete med flera stilar får du öva din uppfattningsförmåga
och din stilkänsla. Du får träna din förmåga att dansa i grupp och i solon, och får en dynamisk bild
av publikmötet. Här ingår instudering/repetitioner, dansrepertoar och performance skills. Under  
hela utbildningen är du delaktig i scenframträdanden som en del av utbildningen.

Inom de sceniska ämnena ligger även auditionträning där du tränar dig i att göra audition och lär dig
hur du fungerar i dessa sammanhang, för att underlätta och medvetandegöra dina kompetenser.

Övriga ämnen 

I övriga ämnen ingår Gaga, kontaktimprovisation, improvisation, komposition, röstträning, teater, 
street, partnering och koreografisk handledning.



Lärare

Balettakademien lägger lika stor vikt vid lärarnas pedagogiska kompetens och entusiasm som vid 
deras egna konstnärliga erfarenheter. Samtliga lärare har varit eller är verksamma artister och konstnärer 
inom sitt område, många är internationellt verksamma. Vi verkar aktivt för lärarnas kompetens-
utveckling inom deras respektive ämnesområde och inom andra områden som har betydelse för de 
studerandes utbildning.

Faddrar och mentorer

I årskurs 1 har du en fadder i årskurs 3 så att du snabbt ska kunna känna dig hemma på skolan.
I årskurs 2 och 3 får du en egen mentor, en professionell dansare med lång erfarenhet, för att stödja
dig och närma dig yrket.

Eget skapande och scenerfarenhet

Vi vill uppmuntra ditt eget skapande och under hela utbildningen ges möjlighet att visa egna verk på
vår studioscen. Att jobba med koreografer har en också självklar plats i utbildningen. Resultatet av
dessa möten mellan studerande och koreografer visas upp på scen höst och vår. Under utbildningen
får du medverka i sammanhang med professionella dansare i föreställningar såväl som teater- och 
filmproduktioner samt utställningar för att få praktiska kunskaper och viss yrkeserfarenhet. 

Studentutbyte, praktik och turné

Vårt studentutbyte ger dig möjlighet att delta i undervisningen på en skola utomlands under årskurs 2. 
Resan och uppehåll bekostas just nu av bidrag från EU Erasmus Yrkesutbildning. Balettakademien 
samarbetar detta läsår med:

• Oslo National Academy of the Arts (KHIO), Faculty of Performing Arts, Oslo, Norge.
• Iwanson International School of Contemporary Dance, München, Tyskland.
• Rotterdam Dance Academy (CODARTS), Rotterdam, Holland.
• ArtEZ School of Dance, Arnhem, Holland.
• Institute of the Arts (IAB), Barcelona, Spanien.
• National Academy of Dance of Rome, Rom, Italien. 
• ACTS, Ecole de danse contemporaine de Paris, Frankrike.
• SOZO visions in motion, Kassel, Tyskland.

För att skaffa sig praktisk erfarenhet uppmuntras och stöttas de studerande i årskurs 3 att kontakta
kompanier och produktioner för att söka en praktikplats.

I årskurs 3 gör de studerande en egen produktion och turné. Gemensamt planerar och organiserar
de själva program, repetitioner, marknadsföring, sponsring och transporter. Det här arbetet är ett bra
tillfälle att praktiskt prova på hur det är att jobba som frilansande dansare med ett stort ansvar för en
dansproduktion. Du kommer att få ta ett professionellt foto till ditt CV.

Som nyutexaminerad kan du söka dig till ett europeiskt danskompani eller koreograf som praktikant.
Om du lyckas bli anlitad som praktikant kan din resa och dina boendekostnader betalas av vårt EU 
Erasmus Pro bidrag mellan minst tre och upp till tolv månader.



Inträdeskrav, förkunskaper, antagningsprov, avgifter med mera.

Inträdeskrav  God fysik, mentalt stabil med en fallenhet och en ambition att arbeta som  
   dansare. Du ska ha avslutat gymnasiet. 
 
Förkunskaper  Goda förkunskaper i balett, contemporary/modern och jazz. Du kan också bli
   antagen direkt till årskurs 2 eller 3.

Audition   Audition till vår utbildning består av två delprov. Delprov 1 kommer att ske digitalt. 
   Därefter kallas de som går vidare till delprov 2. Delprov 2 kommer att ske   
   fysiskt i Stockholm. 

Avgifter  Årsavgiften är 66.000 kr (33.000 kr/termin), med reservation för ändringar.

Studiemedel  Den treåriga Yrkesdansarutbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Du  
   kan även söka merkostnadslån för kursavgiften.   
 

Ansökan  Du ansöker via applicationydu@folkuniversitetet.se. Bifoga ansökningsblanketten,  
   hälsouppgift och slutbetyg, eller senaste betyg från gymnasiet om du inte hunnit  
   få ut ditt slutbetyg innan sista ansökningsdagen. Komplettera ansökan snarast  
   möjligt med slutbetyget.
   
Utbildningen startar den 22 augusti 2022.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post rasmus.jorgensen@folkuniversitetet.se



Yrkesdansarutbildningens mål och aktiviteter

Genom Balettakademiens bredd och närhet till dansaryrket har utbildningen som mål:  
 
• att erbjuda en mångsidig, kvalificerad och internationellt präglad utbildning som ger den studerande de  
danstekniska och artistiska färdigheter som krävs för att kunna konkurrera inom dans som sceniskt/ 
konstnärligt uttryck och/eller inom showbiz, både på den nationella och internationella arbetsmarknaden.  
 
• att ge alla som har goda förutsättningar att bli profesionnella dansare en möjlighet att utbilda sig 
inom dans.  
 
• att erbjuda en utbildning i framkant vad gäller pedagogernas och undervisningens kvalitet samt  
de studerandes resultat.  
 
• att den studerande ska uppnå de kvalifikationer som krävs för att kunna utbilda sig vidare inom 
dans i Sverige eller utomlands, och få de verktyg som är nödvändiga för en dansare för att kunna ut-
vecklas i sitt yrke utifrån sina egna preferenser.  
 
• att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och bedriva undervisning i lokaler anpassade till den speci-
ella verksamheten och utformade efter den studerandes och personalens krav.  
 
• att följa upp de dansmedicinska rön som finns och ständigt stå i kontakt med arbetsmarknaden, för 
att rusta den studerande inför mötet med arbetslivets krav såväl fysiskt som psykiskt.  
 
• att inspirera den studerande till egna initiativ, eget skapande och skapande i gemenskap med andra, för 
att bidra till såväl dansens utveckling som den studerandes egen utveckling som individ och dansare.  
 
• att hjälpa den studerande med sin personliga utveckling för att möjliggöra ett eget konstnärligt uttryck. 
 
• att förmedla de yrkesmässiga förutsättningarna inom utbildningsområdet och den framtid som 
den studerande kan komma att möta som yrkesdansare i Sverige eller utomlands efter genomgången 
utbildning.  
 
• att informera om och skapa intresse för olika konstformer och dansens roll i kulturlivet.  
 
• att ständigt vidareutveckla utbildningen genom att aktivt söka, utvärdera och införliva impulser och 
idéer inom svensk och internationell dans och andra konstformer.  
 
• att hjälpa den studerande att förstå sitt ansvar som individ och som individ i grupp.  
 
• att låta den studerande praktiskt öva på att stå på scen med allt vad det innebär. 



För att uppfylla Yrkesdansarutbildningens mål erbjuder Balettakademien: 

• professionella pedagoger med stor erfarenhet som yrkesverksamma dansare. 
 
• en god studie- och arbetsmiljö med specialanpassade danslokaler.  
 
• redskap och strategier för att den studerande ska kunna ta sig an sin dans.  
 
• träning i flera dansstilar och tekniker.  
 
• periodiserad träning.  
 
• auditionträning.  
 
• yrkeserfarenhet genom arbetsplatsbesök och/eller praktikplats.  
 
• mentorprogram.  
 
• fadderprogram.  
 
• klassföreståndare som följer upp den studerande individuellt och gruppen årskursvis.  
 
• externa professionella koreografer som är knutna till utbildningen.  
 
• internationella kontakter genom the Internationel exchange program.  
 
• nära utväxling med yrkeslivet.  
 
• feedback program - hur du ger och tar emot feedback.



För att kunna tillgodogöra sig Yrkesdansarutbildningen krävs att den studerande: 
  
 
• förstår att ansvaret för lärandet ligger hos den studerande. 
 
• är närvarande på alla lektioner. 
 
• har en respekterande attityd inför utbildningen.  
 
• följer och respekterar Balettakademiens och pedagogernas riktlinjer samt vår policy kring  
omhändertagande av ätstörningssymptom.  
 
• skriver träningsdagbok utifrån den egna synen på sig själv som helhet; fysiskt och mentalt.  
 
• har en stark motivation, vilja och passion för dansen och lärandet. 
 
• är medveten om att tempot är mycket intensivt och kräver mycket eget arbete. 
 
• vågar prioritera utbildningens fysiska nivå. 
 
• reflekterar runt sig själv och utbildningen.  
 
• har en förmåga att se dansens möjligheter.


