


                                                  V  O  O  R  B  E    

2. Armposities

Préparation (voorbereidende positie) 

De armen worden omlaag gehouden in een ovale vorm.

De ellebogen zijn licht gebogen, de polsen en de handen 

zijn in het verlengde van de ovale ronding van de armen. 

De vingers zijn een beetje gekruld 

en de duim is richting het middelste 

kootje van de middelvinger. 

De handpalmen zijn naar boven 

gericht, de twee middelvingers zijn 

in elkaars verlengde en net iets uit 

elkaar.

De handen zijn ongeveer 10 cm 

voor de bovenbenen.

1e Positie 

De armen vormen een cirkel voor het lichaam op hoogte 

van het middenrif.

De polsen en de handen zijn in het verlengde van 

de ronding van de armen.

De handpalmen zijn naar het lichaam gericht, de twee 

middelste vingers wijzen naar elkaar en zijn net iets 

uit elkaar.

De schouders zijn naar beneden en maken deel uit van 

de ronding van de armen.

R  E   I  D  I  N  G                                                

2e  Positie   

De armen worden opzij gehouden in een ovale vorm.

Van opzij gezien zijn de bovenarmen in het verlengde 

van de schouders en de onderarmen iets naar voren. 

De ellebogen zijn iets getild en de handpalmen zijn 

naar voren gericht. 

De schouders zijn naar beneden en maken deel uit 

van de ronding van de armen.

3e Positie  

De armen worden omhoog gehouden in een ovale vorm.

Van opzij gezien zijn de ellebogen geopend en de 

onderarmen en handen iets voor het hoofd. 

De handpalmen zijn naar het hoofd gericht, de twee 

middelste vingers zijn in elkaars verlengde en net iets 

uit elkaar.

De schouders zijn naar beneden en maken deel uit van 

de ronding van de armen.

________________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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              B  A  L  L  E  T  T  E  C  H  N  I  E  K      

16. Petit battement sur le cou-de-pied * 

Dit is het gelijkmatig bewegen van de voet naar de 

posities sur le cou-de-pied en sur le cou-de-pied derrière.

Terwijl het bovenbeen laag opzij wordt gehouden, 

beweegt het onderbeen vrij vanuit de knie.

Petit battement sur le cou-de-pied ontwikkelt snelheid en 

levendigheid in de onderbenen.

• In V.positie, rechtervoet voor. 

• Til de rechterarm in 1e positie, strek de rechter-

voet naar pointe tendue opzij met het openen 

van de arm in 2e positie, en plaats dan de voet in

sur le cou-de-pied met het hoofd voor.

1. Open het onderbeen half opzij en plaats de voet 

in sur le cou-de-pied derrière.

2. Open het onderbeen half opzij en plaats de voet 

in sur le cou-de-pied.

Herhaal petit battement (vanaf 1) acht tot zestien keer.

 Preparatie 

       À      L  A     B  A  R  R  E                             

Sluit de oefening af via pointe tendue opzij in V.positie 

met de arm in préparation en het hoofd opzij.

Muziek 2/4, geaccentueerd en levendig

Naar elke sur le cou-de-pied positie in 2 tellen of 1 tel.

Met een accent voor: sur le cou-de-pied derrière op én, 

sur le cou-de-pied op 1e tel, pauze op 2e tel.

En andersom met een accent achter.

  

Oefenmethode 

• Met twee handen.

• Met een hand, en met de andere hand het 

bovenbeen ondersteunen.

Aandachtspunten

• Beweeg het onderbeen vrij vanuit de knie.

• Houd het bovenbeen stil en opzij.

• Houd de voet in de goede vorm.

• Laat het lichaam niet meebewegen.

__________________________

__________________________

__________________________
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                B  A  L  L  E  T  T  E  C  H  N  I  E  K      

7. Pose 1ste arabesque *

Arabesque is een pose die een verlengde lijn creëert door

op een been te staan en het andere been naar achteren, 

op of van de vloer, uit te strekken.

• In V.positie effacé, rechtervoet voor (richting 2).

1. Til de armen in 1e positie met het hoofd voor.

2. Schuif de linkervoet over de vloer naar pointe 

tendue achter, verleng tegelijk de rechterarm in 

1e positie allongé op schouderhoogte en de 

linkerarm in 2e positie allongé iets lager dan de 

schouder. Kijk over de rechterarm.

3. Sta in pose 1ste arabesque.

4. Sluit de linkervoet in V.positie achter, en breng 

tegelijk de armen in préparation.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

               A  U      M  I  L  I  E  U                           

 

8. Pose 2de arabesque *

• In V.positie effacé, rechtervoet voor (richting 2).

1. Til de armen in 1e positie met het hoofd voor.

2. Schuif de linkervoet over de vloer naar pointe 

tendue achter, verleng tegelijk de linkerarm in 

1e positie allongé op schouderhoogte en de 

rechterarm in 2e positie allongé iets lager dan 

de schouder. Draai het hoofd links opzij.

3. Sta in pose 2de arabesque.

4. Sluit de linkervoet in V.positie achter, en breng 

tegelijk de armen in préparation.

De 1ste en 2de arabesque kan ook in profiel, in richting 

3 of 7.

____________________________

____________________________

___________________________
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                   B  A  L  L  E  T  T  E  C  H  N  I  E  K   

3. Pas échappé naar II.positie * (ontsnapt)

 Sprong van twee voeten op twee voeten.   

• En face, in V.positie demi-plié, rechtervoet voor.

1. Zet af naar V.positie in de lucht, de armen in een

lage 1e positie en het hoofd voor. 

2. Land in II.positie demi-plié, de armen in een lage

2e positie met het hoofd rechts opzij, en kijk in de

rechterhand.

3. Zet af naar gestrekte II.positie in de lucht, en de 

armen in allongé met het hoofd voor.

4. Land in V.positie demi-plié met de linkervoet 

voor, de armen in préparation en het hoofd links 

opzij.

       

Pas échappé kan ook worden gedaan zonder wisseling 

van voeten en de sprong kan beginnen en eindigen in 

épaulement croisé.

__________________________________

_____________________________

                    A  L  L  E  G  R  O                           

Muziek 2/4 of 4/4, energiek tempo

Omhoog op én, demi-plié in 2 tellen of 1 tel, omhoog op 

én, demi-plié in 2 tellen of 1 tel.

Oefenmethode 

• Aan de barre met twee handen: 

Na elke sprong de knieën strekken en weer 

buigen in demi-plié.

• In het midden: Eerst de armen apart oefenen, 

dan na elke sprong de knieën strekken en weer

in demi-plié.

Aandachtspunten

• Als temps levé.

• Beweeg de armen vloeiend via de posities.

• Draai niet te ver in épaulement croisé.

• Let op de volgorde van de posities.

• Besteed aandacht aan de coördinatie.

__________________________

__________________________

2
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             B  A  L  L  E  T  T  E  C  H  N  I  E  K        

4. Pas de bourrée changé **

Demi-pointe wordt vervangen door pointe.

En dehors

• Aan de barre met twee handen, in V.positie 

rechtervoet voor, en het hoofd rechts opzij.

• Ga in demi-plié en plaats de linkervoet in sur le 

cou-de-pied derrière.

1. Stap met de linkervoet op pointe, plaats de 

rechtervoet in sur le cou-de-pied devant, draai 

het hoofd voor en sta in balans.

2. Stap met de rechtervoet naar opzij op pointe 

(via II.positie) en plaats de linkervoet in sur le 

cou-de-pied devant. Sta in balans.

3. Rol de linkervoet af in demi-plié, plaats de 

rechtervoet in sur le cou-de-pied derrière, en 

draai het hoofd links opzij.

Ga verder met de volgende pas de bourrée changé.

Muziek 4/4 of 3/4

In 4/4: stap op pointe 1e tel, stap opzij 2e tel, rol af in 

demi-plié 3e tel, pauze op 4e tel.                             

In 3/4: stap op pointe 1e tel, stap opzij 2e tel, rol af 3e tel.

S  U  R     L  E  S     P  O  I  N  T  E  S              

En dedans

• Aan de barre met twee handen, in V-positie 

linkervoet voor, en het hoofd links opzij. 

• Ga in demi-plié en plaats de linkervoet in sur le

cou-de-pied devant.

1. Stap met de linkervoet op pointe, plaats de 

rechtervoet in sur le cou-de-pied derrière, draai

het hoofd voor en sta in balans.

2. Stap met de rechtervoet naar opzij op pointe 

(via II.positie) en plaats de linkervoet in sur le 

cou-de-pied derrière. Sta in balans.

3. Rol de linkervoet af in demi-plié, plaats de 

rechtervoet in sur le cou-de-pied devant, en 

draai het hoofd rechts opzij.

Ga verder met de volgende pas de bourrée changé.

Uitvoeren in het midden met dezelfde armposities als op

demi-pointe in de richting en face of in épaulement 

croisé  (de stappen op pointe zijn dan en face).

Oefenmethode

• Aan de barre met twee handen.

Aandachtspunten

• Maak scherpe en snelle voetbewegingen.

• Strek de knie en voet op pointe.

• Besteed aandacht aan de coördinatie.
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