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JUBILÆUM: Holbæk 
Ballet Akademi er  
i gang med sin 
syvende ballet-
sæson, men kan 
grundet corona- 
pandemien først  
nu holde sit femårs 
jubilæum.

 

Af Christian Ambæk

HOLBÆK: Med to års for-
sinkelse har Holbæk Ballet 
Akademi nu endelig mulig-
hed for at fejre deres femårs 
jubilæum.

I 2020 skulle akademiet 
have fejret jubilæet med en 
forestilling på Sjællands 
Tea ter Holbæk. Desværre 
kom corona-pandemien i ve-
jen også her og jubilæums-
forestillingen blev aflyst og 
udsat frem til nu.

Således bliver det muligt at 
opføre forestillingen »I den 
lysegrønne skov - et ballet-
eventyr« 28. og 29. maj i år, 
hvor Holbæk Ballet Akade-
mis elever viser, hvordan 
de arbejder med den klas-
siske ballet. Her kan man 
også opleve to professionelle 
kunstnere fra Det Kgl. Tea-
ter, nemlig pianist og kapel-

mester Carol Conrad og san-
gerinde Signe Asmussen. 

Udbrede erfaring
Stifter og leder af Holbæk 
Ballet Akademi, Henriette 
Brøndsholm, er uddannet 
ved Det Kongelige Teaters 
Balletskole og blev ansat ved 
Den Kgl. Ballet i 1985. Hun 
fortæller, at hun ved akade-

miets oprettelse ville udbre-
de sin erfaring til de næste 
generationer:

-  Da jeg for syv år siden 
besluttede at oprette Hol-
bæk Ballet Akademi, var det 
min hensigt at udbrede mine 
mange års professionelle 
balleterfaring fra Det Kgl. 
Teater til næste generations 
børn, unge og voksne i Hol-

bæk og omegn, siger hun i en 
pressemeddelelse.

-  Jeg fik mulighed for at 
leje mig ind i Festsalen på 
Stenhus Kostskole, og her 
gik min drøm i opfyldelse 
med at skabe balletunder-
visning i historiske ram-
mer, tilføjer hun.

Henriette Brøndsholm har 
valgt, at Holbæk Ballet Aka-

demis elever hvert år skal 
optræde på et »rigtigt tea-
ter« i en »rigtig forestilling« 
på et lokalt teater, nemlig 
Sjællands Teater Holbæk. 
Det er gennem årene blevet 
til forestillinger, der har ta-
get udgangspunkt i blandt 
andet H.C. Andersens even-
tyr, balletten Nøddeknæk-
keren, Tivolis 175-års jubi-

læum og operetten Flager-
musen.

Under corona-nedluknin-
gen fik Henriette Brønds-
holm desuden den idé at ska-
be en helt ny juleforestilling, 
som det er meningen skal 
opføres også lokalt på Sjæl-
lands Teater Holbæk hvert 
år op mod jul som en sam-
lende forestilling for hele 
familien.

-  Man bliver glad af at dan-
se, og dans som kunstart 
kan give så mange glæder og 
oplevelser, som kan bruges 
mange andre steder i livet og 
senere på arbejdsmarkedet, 
og det er netop de øjeblikke, 
jeg ønsker at give mine ele-
ver. Når man står på en sce-
ne foran et publikum efter 
at have trænet og forberedt 
sig i lang tid og endelig skal 
præstere, er oplevelsen så 
intens og livsbekræftende, 
at det er det hele værd, udta-
ler Henriette Brøndsholm.

Alle over seks år er vel-
komne til at se balletfore-
stillingen d. 28. og 29. maj 
begge dage klokken 14.00 til 
ca. 17.15. Billetsalget foregår 
via et link på Holbæk Bal-
let Akademis hjemmeside: 
www.holbaekballet.dk.

Balletakademi  
kan endelig fejre  
mini-jubilæum

Her er den yngste generation af dansere på Holbæk Ballet Akademi på scenen ved en forårsforestilling i 2019, før corona-pandemien lukkede kulturlivet ned. Foto: Holbæk Ballet Akademi

Elitepigerne fra balletten  
Chopiniana i Festsalen  
på Stenhus Kostskole. 

Spansk dans i en ballet. 




