Kompagniet
Elite Akademi
Kompagniet er det højeste niveau på danseskolen. Der vil blive udvalgt talenter til Show Kompagniet og
Hip Hop Kompagniet ud fra en audition. Alderen er juniordansere (dvs. ca. 13-17 år), men yngre og ældre
kan søge om dispensation til optagelse - feks. hvis de er blevet opfordret til det, af deres træner.
De dansere der optages på Kompagniet, vil være en kombination af stærke tekniske dansere, særligt
fokuserede, målbevidste og hårdtarbejdende dansere, som både er dygtige individuelt, men som også er
gode holdkammerater og forstår at arbejde sammen. Det kan også være dansere, som endnu ikke er
blandt de teknisk mest dygtige, men som udviser stor diciplin og stort talent. Danserne der bliver udvalgt
til de to Kompagnier, vil altså være en kombination af talent, tekniske færdigheder, diciplin,
arbejdssomhed, mental parathed og commitment til træningen og til dansen.

• Der optages min. 7 og max. 14 dansere (showdance) og min. 5 og max. 14 dansere (hip hop) på
Kompagniet.

• Som danser på Kompagniet, skal man danse på min. fire hold om ugen; Een ugentlig holdtræning +
klassisk ballet er et krav for Show Kompagniet og een ugentlig træning + Hip Hop Style for Hip Hop
Kompagniet. Her udover har Show Kompagniet og Hip Hop Kompagniet en fast ugentlig
“Kompagnitræning” sammen med dansere på Mini-Kompagniet. Det 4. hold vælger danseren selv,
blandt alle vores supplementshold.

• Dansere på Kompagniet må gerne supplere deres træning andre steder, men må kun danse på
konkurrencehold på LD. Vi skal dog informeres om dette, så vi har 100% styr på hvor og hvad danserne
på Kompagniet træner. De fire ugentlige træninger skal dog finde sted på LD, m.m. andet er aftalt med
den enkelte danser.

• Der laves en kontrakt med danserne/forældrene på holdet, hvori der vil stå “aftaler” omkring
mødepligt, konkurrencer, kostvejledning, sociale relationer, commitment og loyalitet til
holdkammerater, trænere og til klubben.

• Dansere på Kompagniet vil desuden få udleveret en nøglebrik til fritræning. Alle hverdage frem til kl.
15.30, vil der kunne fritrænes uden at booke en sal og i weekenden og ferierne, kan der bookes en sal i
op til to timer ad gangen. Disse fritæninger kan finde sted i både Risskov og Viby.

• Dansere på Kompagniet vil være et forbillede for resten af skolens bredde- og elitehold, og vil samtidig
få mulighed for videooptagelser og fotos til eksempelvis LD Fashion eller anden reklame.

• Når der bliver booket shows/opvisninger ind til ‘Great Moments by Let’s Dance’, vil det være dansere
på Kompagniet der bliver tilbudt disse.

• Dansere på Kompagniet må gerne danse både på Kompagniet og på et andet elite hold/Kompagnihold i “modsatte” stilart.

