
Vind-Mølle Balletten  
af Asbjørn Lønvig, kunstner    

I New York har man den berømte The New York City Ballet. 
I Boston har man The Boston Ballet. 

I Moskva har man Bolshoi Teatret og Bolshoi Balletten. 
I Danmark  

har vi Vind-Mølle balletten  
og Vind-Mølle Teatret.     

 

De to stjerner i Vind-Mølle Balletten. 



    

Som øver og øver. 
Det er hårdt arbejde at blive en dygtig solo danser.   

 

Som øver og øver sammen, her i et spring, som hedder "grand jeté". 
Det er hårdt arbejde at blive en dygtig ensemble danser. 



 

Og her optræder han så.  
Som solodanser. 

Han er helt sikkert meget dygtig.   

 

Og her optræder de så.  
Som ensemble dansere. 

De er helt sikkert meget dygtige. 



           

Også denne aften er der et veloplagt og påskønnende publikum i Vind-Mølle 
Teatret.  

De klapper. De tramper. De råber. De fløjter. 
En konstant vekselvirkning mellem dyb ro og koncentration og larmende  

respons fra publikum. 
En balletforestillings succes afhænger af  
kontakten mellem dansere og publikum.  



       

Gennem årene - mere en 20 år - har ledelsen af teateret  
og danserne erhvervet sig en dyb indsigt i publikums ønsker og behov.   

 

Ledelsen 
den administrerende direktør, økonomichefen og danserne  

ved, hvad godt købmandskab er.  

Denne aften er teatret udsolgt.   

Også en ballet må udvikle sig, forny sig. 
For at blive i markedet og for at tiltrække ny tilskuere.  



   

Danserne glæder sig til at vise noget helt nyt. 
En nyhed, som aldrig er vist af noget andet ballet kompagni i verden. 

"Sur la tête, pied au pied, pied à la main, main à la main".  



Pressen er begejstret. 
Det er vigtigt for Vind-Mølle Balletten at eksponere sig selv.  

Det er vigtigt hele tiden at fortælle om ballet og om, hvad netop de laver. 
For at fortælle publikum og andre ballet entusiaster verden over, 

at Vind-Mølle Balletten har den dygtighed, viden og driftsikkerhed, der skal til for 
at 

konkurrere med The New York City Ballet og Bolshoi i Moskva.  

En del af eksponeringen er denne teater plakat.   

 

August Bournonville er en af verdens berømteste koreografer. 
På niveau med koreografer som Balanchine, Fokin, Diaghilev, Nijinsky osv.  

Han var dansker. 
Han blev født i 1805.  

Han var balletmester og instruktør på Det Kongelige Teater. 



 
Anne Marie Vessel Schlüter, leder af balletskole på Det Kongelige Teater, sagde 

engang: 
"August Bournonville havde en naturlig fornemmelse for koreografi og trin 

kombinationer.  
Med sin lette og ubesværet strøm af bevægelse er hans dans noget helt 

særligt.   
Når du lærer hans stil er det vigtigt at understrege det naturlige og den 

uanstrengte ynde...."*  

En vindmølle bevæger sig let og ubesværet og den har en  
naturlig og uanstrengt ynde.   
Vindmøller udfører en ballet. 

Koreograferet af Bournonville.  
I sin koreografiske "trosbekendelse" sagde Bournonville: 

"Dansen kan, ved hjælp af musik, løfte sig til poetiske højder".*  

Man kan sige at: 
Vindens musik løfter møllens udtryk og funktion til poetiske højder.*    

  

Da publikum var på vej ud ad teateret, sagde en mand: 
"Jeg havde aldrig troet, at jeg ville blive ballet fan 

- jeg har gennemgået en fornyelse". 

Hans kone, som allerede var ballet fan med stor viden om ballet, svarede: 
"Vi behøver ikke tage til New York eller Moskva  

for at nyde en topprofessionel balletforestilling i international klasse. 
Vi har jo Vind-Mølle Balletten."    

PS: 
Virksomheder som Vind-Mølle Balletten og Vind-Mølle Teatret har brug for dygtige og 
ansvarsfulde medarbejdere, i dette tilfælde ledelsen og danserne, som hver for sig og 
sammen kan lave en unik og innovativ forestilling. Kunden - publikum - vil vende tilbage og 
nye tilskuere vil blive tiltrukket. 



              

Noter  

*) http://www.bournonville.com angående Stil og Biografi - Bournonville's Credo  
     ("trosbekendelse").     

  Tilladelse givet 4. maj 2003 af project director Henrik Emmer, Bournonville.com  

*) Når man sætter Jean Michel Jarre's musik til en vindmølles bevægelser, midt i naturen,  
     vil tilskuere fra Jean Michel Jarre AERO event i 2002 kunne bevidne følelsen af at løfte 
     oplevelsen til poesi.                 

http://www.bournonville.com

