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Göteborg kan få utbildning för
proffsdansare
Carl Petersson Moberg carl.moberg@gp.se 05:00 - 24 nov, 2020

Svenska balettskolan har fått allt bättre anseende. Här ser vi Miranda Benramdane Fält dansade huvudrollen
Clara i "Nötknäpparen" 2018. Bild: Tilo Stengel

I november sade kommunstyrelsen ja till att undersöka möjligheterna för
en yrkesdansarutbildningen vid Svenska balettskolan. Det innebär en
riksrekryterande gymnasieutbildning som i dag bara finns i Stockholm.

Förhoppningen är att få till en riksrekryterande utbildning med åtta
platser per läsår. Efter examen ska eleverna kunna arbeta som dansare
vid nationella och internationella scener med fokus på klassisk balett eller
modern dans.

Förslaget kommer från Alliansen och ska nu närmast upp i
kommunfullmäktige. Därefter krävs nationella beslut för att få allt på
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plats.

– Vi har en väldigt framgångsrik utbildning på Svenska balettskolan som
är årskurs 4 till 9. De har elever från hela vår region. Men de elever som
vill gå vidare måste antingen flytta till Stockholm eller utomlands, för det
finns inga bra alternativ om de vill fortsätta med dansen, säger Helene
Odenjung (L), skolkommunalråd i Göteborg .

Vill undvika internat

Svenska balettskolan firade 70-årsjubileum i fjol. Odenjung berättar att
skolan på senare år har brutit en negativ trend och blivit allt bättre. I dag
utbildar de en mängd duktiga elever, vilket blir tydligt då de är attraktiva
på andra gymnasieskolor.

Nu hoppas hon att Göteborg ska kunna behålla ungdomarna.

– Det är en väldigt påfrestande utbildning som det är och vi skulle gärna
se att de kan fortsätta på samma ställe i stället för att behöva bosätta sig
på internat.

Redan i dag är det svårt att få jobb som dansare i Göteborg. Kommer
inte eleverna som går den här utbildningen komma ut till ett väldigt
tufft yrkesliv?

– Nu är det väldigt begränsat. Det är åtta platser för samutbildning med
ett annat program.

– De här eleverna skulle gå någon annanstans annars för de är så
motiverade. De vet att det är tufft. Både under studietiden och efteråt.
Men de är otroligt motiverade och det kan vara en fördel för dem att inte
behöva flytta. Sen säger vi alltid att det är viktigt att man får en annan
utbildning också. Ser man att den ena vägen stängs ska det finnas något
annat.
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LÄS MER: Pigg Nötknäppare av klassiskt snitt

Nästa kommunfullmäktigemöte är den 10 december. Om förslaget röstas
igenom skulle det kunna finnas en gymnasieutbildning på plats redan till
hösten 2021. Helene Odenjung tror att det är väl optimistiskt.

– Men vi är beredda om det skulle bli så, säger hon.

Svenska balettskolan i Göteborg

1949 startade Stora teaterns balettelevskola av Mila Gardemeister
(1910–2001). I dag fortlever den som Svenska balettskolan i
Göteborg. Hundratals elever har fått sin grundläggande
dansutbildning där.

Förra året firade de sitt 70-årsjubileum, bland annat med en stor
dansgala på Göteborgsoperan och med boken "Dansglädje,
drömmar & disciplin: Svenska balettskolan genom 70 år, 1949–2019"
framtagen av GP:s dans- och teaterkritiker Lis Hellström
Sveningson.
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