
KOMPAGNIET AUDITION 2022 
HVORDAN FOREGÅR AUDITION ? 
Du lærer en koreografi, som efter en halv times tid skal fremvises for panelet i mindre 
grupper af 4-6 personer. Herefter vil der ske en frasortering, hvor nogle vil blive sendt hjem. 
De tilbageværende ansøgere skal enten danse lidt videre på koreografien eller lave 
tekniske øvelser over gulv, alt afhæning af om det er Hip Hop Kompagniet eller Show 
Kompagniet man søger. 
Når alle har danset igen, skal hver ansøger fremføre en solo på max. 45 sek. foran panelet, 
hvorefter vi har en kort samtale med dig. Under din solo og under samtalen, er der ikke 
andre dansere i salen. Når du er færdig med dette, kan du tage hjem. 

KAN JEG SØGE OM OPTAGELSE PÅ MERE END ÉT KOMPAGNI/ELITEHOLD ? 
Ja, du kan sagtens søge om optagelse på både Show Kompagniet og Hip Hop 
Kompagniet, ligesom feks. som showdanser også godt kan søge om optagelse på Show 
Kompagniet og et “alm” elite hip hop hold. 

HVORNÅR SKAL JEG MØDE IND ? 
Vi vil meget gerne bede dig ankomme i det tidsrum der er angivet for din audition, til 
indchekning. Det er her du afleverer dit ansøgningsskema og får dit auditionnummer. 
Herefter har du selv ansvar for at få varmet op inden vi går igang. Der vil være en sal til 
rådighed for dette. 

HVAD SKAL JEG MEDBRINGE ? 
Du skal først og fremmest medbringe et udfyldt ansøgningsskema, som du kan downloade 
fra vores hjemmeside. Det er meget vigtigt at du husker at sætte et billede på din 
ansøgning, da vi ikke modtager ansøgningsskemaer uden billede ! Du skal også være 
opmærksom på, at du skal medbringe flere ansøgningsskemaer, hvis du søger flere hold. 
OBS! Alle de hold/afdelinger du søger, skal være krydset af på alle dine 
ansøgningsskemaer. Så hvis du feks. søger både hip hop og showdance, skal du blot lave 
to helt identiske skemaer og medbring et til hver audition. 
Så skal du medbringe den musik du skal danse til i din solo. Sørg for at have den klar, så vi 
ikke skal bruge for meget tid til at lede efter den, inde til selve audition. 
Det er også en god idé at medbringe en drikkedunk og evt. lidt at spise. Vores café har 
åbent for salg af drikkevarer, snacks og is, men kun boller og paninier i begrænset 
omfang. 
Husk tøj og sko du kan bevæge dig i, og som er passende til den stilart du søger. Til 
showdance ser vi gerne at du kommer i tætsiddende tøj og skal samtidig være parat til at 
danse i bare tæer. Til hip hop må du gerne have mere løst siddende tøj og sneakers på. 

HVORNÅR FÅR JEG SVAR ? 
Alle dansere der har søgt om optagelse på Kompagniet, vil få svar senere på aftenen. 
Listen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

HVEM SIDDER I PANELET ? 
Til alle audition sidder Mirja Kennedy (træner og elite-ansvarlig) og Brian Eriksen. Herudover 
vil den træner som har det pågældende Kompagni hold også sidde med.


