
 

FLEKSIBEL HF FOR BALLETDANSERE 

- et samarbejde mellem Tivoli Ballet Skole og Efterslægten 

Du kan sagtens komme i gang med din ungdomsuddannelse mens du er i gang med 

at dygtiggøre dig som balletdanser. 

Som ung balletdanser på Tivoli Ballet Skole kan du gå i gang med en 

ungdomsuddannelse i dit eget tempo? På HF-Centret Efterslægten kan du tage HF-

fag så det passer ind i din travle hverdag med undervisning, instruktion og træning. 

HF giver dig en bred faglig og almen dannelse og evt. med tiden en kompetence-

givende ungdomsuddannelse så du bliver klar til at videreuddanne dig. 

 

                            



 

Du har travlt med træning, instruktion og optræden. Men du vil også gerne 

fortsætte med at dygtiggøre dig efter folkeskolen. Her kan du bruge samarbejdet 

mellem Tivoli Ballet Skole og HF-Centret Efterslægten. 

Tivoli Ballet Skole står for kvalitetsundervisning, varetaget af nogle af de bedste 

balletlærere og instruktører i Danmark.  

HF-Centret Efterslægten står for kvalitetsundervisning på gymnasialt niveau, 

varetaget af højt motiverede, universitetsuddannede lærere. 

Samarbejdet mellem Tivoli Ballet Skole og HF-Centret Efterslægten giver DIG 

muligheden for at dygtiggøre dig både fagligt og alment. Her får du muligheden for 

at tage en ungdomsuddannelse som er så fleksibel at den kan passe ind i din 

hverdag som balletdanser – fleksibelt og effektivt. 

Interesseret? Kontakt Kirsten-Anne Hoffmann: ho@hfc.dk – 5115 1250 

 

mailto:ho@hfc.dk


Sådan kunne dit første år med HF se ud 

Fag og aktiviteter: 

 Engelsk 0-B-niveau  

 Samfundsfag C 

 Dans C på Efterslægten – med særlige forløb tilpasset dig og din træning 

 Mulighed for morgentræning 

 Mulighed for at lave engelsk e-learning hvor det passer dig: På balletskolen, 

hjemme eller i Efterslægtens studiesal 

 

Dans på Efterslægten  

Du går i skole to dage om ugen – mandag og onsdag: 

Efterårssemester: 

 Mandag Onsdag 

8.30-11.05 Dans C Dans C 

11.05- 12.30 Træning Træning 

13.00-15.00 Engelsk 0-B e-learning Engelsk 0-B e-learning 
 

Forårssemester: 

 Mandag Onsdag 

8.30-10.00 Træning Træning 

10.15-11.45 Engelsk 0-B e-learning Engelsk 0-B e-learning 

12.30- 15.00 Samfundsfag C Samfundsfag C 



 

 

Hvad er Efterslægten? 

HF-Centret Efterslægten ligger ved Bellahøj. Her møder du HF-kursister i alle aldre, 

tilsammen omkring 1500, og omkring 100 universitetsuddannede lærere. 

Med HF-enkeltfag og HF e-learning har du mulighed for at komme videre med din 

uddannelse samtidig med at du udvikler dig som danser. Efterslægten er et moderne 

uddannelsessted, men med dybe historiske rødder, og i vores idrætshus, ”Nobis”, 

møder du de bedste faciliteter med bl.a. dansesal og idrætshal.  

 

 

 

 

 

HF-Centret Efterslægten 

Efterslægtsvej 5 

2400 København NV 

Tlf. 3396 4000 

www.hfc.dk 

 


