
JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO – JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS RY              

 

KLASSISEN BALETIN OPETUSSUUNNITELMAN OPPISISÄLLÖT  

 

BALETTI ALKEET 1 

Tavoitteet: - Oikea vartalon asento 

 - Jalkojen aukikierto yksilöllisten mahdollisuuksien mukaan 

 - Ketteryyden ja venyvyyden kehittäminen 

 - Musikaalisuuden ja rytmitajun kehittäminen 

 - Tasapainon kehittäminen 

Oppisisältö: 

Tanko 1. Oikea vartalon asento 

  - aloituksissa kädet valmiina tangolla tai esim. vyötäröllä 

 2. Jalkojen VI, I ja II asento 

3. Käsien perus-, I, III ja II asento 

4. Pään eri asennot; kallistus, kierto ja kääntö 

5. Demi-plié 

 - VI, I ja II 

6. Relevé demi-pointe 

 - VI, I ja II 

7. Battement tendu 

 - VI eteen 

 - I sivulle ja eteen 

8. Battement tendu jeté 

 - VI eteen 

 - I sivulle ja eteen      

Valmistavat harjoitteet 1. Tendu-nosto-tendu-kiinni 

                  2. Jeté-alas tendu-kiinni 

9. Battement tendu jeté pique 

 - VI eteen 

10. Grand plié 

 - VI 

11. Battement retire (Passé -asento) 

 - VI ja I 

12. Releve lent 

 -45 astetta VI eteen 

13. Grand battement jeté 

 - 60-90 astetta VI eteen 

14. Flat back 

 - VI ja I, 90:nen asteen kulmaan 

15. Kohotus yläselästä taakse 

 - VI ja I tankoon päin 

16. Sivutaivutus 

 - VI ja I tankoon päin 

17. Tasapainoasentoja 

 

Keskilattia 1. Jalkojen VI, I ja II asento 

 2. Käsien perus-, I, III ja II asennot ja esim. aalto ym. liikkeitä 

3. I Port de bras    

 - I asento jaloissa 



4. Demi plié 

 - VI ja I 

5. Relevé demi-pointe 

 - VI ja I, ja esim. sipsutus ympäri 

6.  Temps levé sauté 

 - VI ja I ja erilaisia hyppyharjoituksia 

7. Selän rullaus VI ja I 

8. Lattialla venytyksiä, vatsa- ja selkälihasharjoituksia 

9. Istuen nilkkojen flex – point ja aukikierto harjoituksia 

10. Tasapainoasentoja 

11. Trampoliinihyppyä IV avaten ilmassa auki 

 

Liikkuen 1. Skip-hyppely  

2. Pas Emboîté 

  - VI kannat peppuun juoksu ja polvet eteen juoksu 

3. Sivulaukka 

4. Petit pas chassé eteen 

5. Pas couru I demi-pointe esim. perhoskädet 

6. Luovan ilmaisun harjoituksia 

7. Grand pas jeté - "joen yli loikka" 

8. Varsahyppy VI 

9. Trampoliini hyppyjä VI 

 

BALETTI ALKEET 2 

Tavoitteet - Jatketaan edellisen luokan liikkeiden kehittelyä 

 - Pyritään edellisen luokan tavoitteiden parempaan suorittamiseen 

 - Jalkojen ojennuksen kehittäminen 

 - Käsien hallinnan kehittäminen 

 - Liikkuvuuden kehittäminen 

 - Tasa- ja kolmijakoisen musiikin erottaminen 

Uudet oppisisällöt 

Tanko 1. Tankoon päin aloituksissa käsien preparation 

- perusasennosta introlla allongé-henkäys ja nosto tangolle  

2. Jalkojen III asento 

  - asentojen sidonnat 

 3. Demi-plié III  

4. Battement tendu   

  - I taakse 

  - sivulle-flex-point-kiinni 

5. Battement tendu jeté 

  - I taakse 

 6. Battement tendu jeté pique 

  - I sivulle ja eteen 

7. Grand plié 

  - I tankoon päin 

 8. Demi-rond de jambe par terre 

  - en dehors: edestä sivulle 

  - en dedans: sivulta eteen 

 9. Relevé lent 

- 45 astetta I sivulle ja eteen 



 10. Grand battement jeté 

  - 60-90 astetta I eteen 

 

Keskilattia Monipuolisten liikesarjojen en face tekeminen edellisen vuoden sisältöihin perustuen 

 1. Demi-plié II 

2. Relevé demi-pointe II, myös demi-pliéllä 

 3. Battement tendu 

  - I sivulle ja eteen 

 4. Tasapaino asentoja 

 5. Kobra työntö lattialta 

 6. Istuen seinästä työntö nilkoilla 

 7. Spotti; pään käyttö pyöriessä 

 

Allegro 1. Temps levé sauté I ja II 

 2. Pas echappé 

  - I: sestä II: seen ojentaen polvet II:ssa 

 3. Liikkuen polkka ja triplet 

 4. Pas couru 

 5. Pas de Chat I  ja III 

 

BALETTI PERUS 1 

Tavoitteet - Jatketaan edellisvuosien liikemateriaalin kehittämistä ja opetellaan uusia liikkeitä 

 - Koordinaation kehittäminen pään, käsien ja jalkojen yksinkertaisissa liikkeissä 

Uudet oppisisällöt 

Tanko 1. Aina aloituksissa molempien käsien preparation  

2. Jalkojen asento vähitellen kohti V 

3. Grand plié II 

4. Battement tendu  

- III en croix, myös tendu-flex-point-kiinni  

- III en croix demi pliéllä 

- sivulle pour le pied; kannan laskulla 

  - pour le pied varpaiden nostolla tai päkiän laskulla 

 5. Battement tendu jeté 

  - III en croix  

  - III en croix, demi-pliéllä (plié erikseen) 

6. Battement tendu jeté piqué 

  - En croix I ja III 

 7. Plié soutenu 

  - En croix I ja III 

8. Passé par terre 

9. Demi-rond de jambe par terre 

  - en dehors: edestä sivulle ja sivulta taakse 

  - en dedans: takaa 

 10. Rond de jambe par terre 

  - en dehors ja en dedans, pysähtyen pisteisiin 

 11. Asennot sur le cou de pied 

  - devant ja derriere 

 12. Battement retiré ja Battement retiré passé 

  - 90 astetta 

  



13. Battement developpé 

  - I sivulle, myös passésta alas 

 14. Battement frappé 

- valmistava harjoitus sivulle 

- fleksatulla nilkalla 

 15. Battement fondu 

  - valmistava harjoitus sivulle á terre 

 16. Battement relevé lent 

  - 60-90 astetta en croix 

 17. Grand battement jeté 

  - 60-90 astetta en croix 

 18. III Port de bras 

  - vain pieni taivutus yläselästä taakse 

 19. Sivutaivutukset 

  - tankoon päin, käden kanssa 

 20. Relevé demi-pointe 

  - III,  I ja II demi-pliéllä 

 21. Pas assemblé 

  - valmistava harjoitus 

  

Keskilattia Tehdään oppilaiden kykyjen mukaan keskilattialla harjoitelmia tangossa opituista 

                      liikkeistä en face. Musiikin tempo hitaampi tai sama kuin tangossa. 

 

 1. Epaulement croisé ja effacé 

  - opetellään käsitteet ja tehdään asennoissa käsiharjoitelmia 

 2. II port de bras 

3. Helppo adagio 

  - joko vain käsiasennoista tai yhdistäen niihin 3-4 elementtiä 

 4. Relevé demi-pointe 

  - I ja II, myös demi-pliéllä 

 5. I ja II arabesque  

- á terre ja 45 astetta 

 

Allegro 1. Temps levé sauté 

  - III 

  - I ja II kaksi hyppyä peräjälkeen 

 2. Chancement de pieds 

3. Pas echappé  

- III 

 4. Pas de polka  

- couben kautta 

 5. Pas glissade  

- valmistava harjoitus vain sivulle 

 6. Sissonne simple  

- sulkien suoraan III:een 

 

 

 

 

 



BALETTI PERUS 2 

Tavoitteet - edellisten luokkien liikemateriaalin edelleen kehittäminen ja uusien liikkeiden     

                        perusmuotojen harjoittelu 

 - liikkeiden sitominen toisiinsa 

 - kohonuotin omaksuminen 

 - pään liikkeet mukaan liikesarjoihin 

 - käsien liikkeet mukaan liikesarjoihin 

Uudet oppisisällöt 

Tanko 1. Avoin IV asento, myös sidonta IV:een, III:n syventäminen kohti V:ttä 

 2. Demi-plié 

- avoin IV, V 

 3. Battement tendu pour le pied 

 - kannan laskulla en croix 

 4. Battement tendu jeté 

  - kohotahdilla heitto 

 5. Pas tombe ja pas coupé 

  - yhdistettyinä, kokojalalle 

6. Grand plié III, V 

7. Pas de bourreé changé 

 - en dehors; cou-de-pied asennon kautta ja suorin polvin 

8. Battement soutenu 

 - en croix; á terre ja 45 astetta kokojalalla 

9. Battement frappé 

 - en croix á terre, flex ja suora nilkka 

10. Battement fondu 

 - valmistava harjoitus eteen ja taakse á terre 

 - en croix á terre ja 45 astetta 

11. Pas assemblé 

 - valmistava harjoitus tangossa 

12. Temps relevé par terre 

 - en dehors ja en dedans, erillisenä harjoituksena ei vielä rondin prep. 

13. Battement developpé 

 - en croix 

14. Battement developpé passé 

 - en croix 

15. Battement retiré passé 

 - relevellä 

16. Piruetti  

 - valmistava harjoitus kokojalalla II ja III:sta 

17. Grand battement jeté pointé 

- en croix 

18. Käännökset 

 - puolikäännös III:sta tangon kautta 

 19. Echappé relevé  

- III:sta II:seen demi-pointe 

 

Keskilattia 1. Pose croisé ja effaceé 

- harjoitellaan isot ja pienet asennot ja käytetään oppilaiden kykyjen 

mukaan  

  



2. Arabesque 

  - III ja IV arabesque á terre ja 45 astetta 

 3. Temps lié par terre 

  - en avant ja sivulle 

4. Piruetti 

  - valmistava harjoitus III:sta kokojalalle 

 5. Adagio 

  - yksinkertainen adagio opituista liikkeistä 

 6. III Port de bras 

 7. Harjoitukset pyörimistä varten 

  - pään nopea käyttö 

 8. Pas de bourreé changé 

  - en dehors; cou-de-pied asennon kautta tai suorin polvin 

 9. Pas piqué  

  - astuen suoraan varpaalle demi-pointe I sivulle ja eteen 

10. Tours chaînés 

- I puolikäännöksin kokojalalla, kädet ja pää mukana 

 11. Pas soutenu 

  - eteen ja sivulle kääntymättä 

 12. Echappé relevé 

  - III:sta II:seen demi-pointe 

Allegro 1. Temps levé sauté 

  - useita hyppyjä kaikissa asennoissa 

  - V liikkuen eteen 

2. Petit Changement de pieds 

  - epaulement 

3. Pas assemblé 

  - valmistava harjoitus III en croix 

 4. Pas glissade 

  - valmistava harjoitus sivulle vaihtamatta (sans changé)  

 5. Sissonne simple 

  - sulkien III, V:een eteen tai taakse 

 6. Pas de basque 

  - liikkuva hyppy suorilla tai koukun kautta (Go-Go) 

  7. Sissonne fermeé 

  - sivulle vaihtamatta 

  

BALETTI PERUS 3 

Tavoitteet - edellisten luokkien liikemateriaalin edelleen kehittäminen ja uusien liikkeiden 

 perusmuotojen harjoittelu 

- varvastossutyöskentelyn aloittaminen  

Tanko 

 1. jalkojen suljettu IV asento 

2. Demi-plié 

  - suljettu IV 

 3. Grand plié 

  - avoin IV 

 4. Battement tendu 

  - Double pour le pied 

- Pour le pied flex 



 5. Battement tendu jete 

 6. Balancoir 

 7. Rond de jambe par terre 

  - preparationin kanssa 

 8. Demi-rond de jambe 45 astetta 

 9. Battement fondu double 

 10. Battement soutenu 

 11. Petit battement 

 12. Battement frappe 

  - kiedotulla nilkalla 

  - double 

- demi-pointe 

 13. Rond de jambe en l'air 

 14. Attitude 

 15. Grand battement jete pointe 

 16. Pas tombe coupe 

 17. Releve demi-pointe 

 18. Käännökset 

 19. Piruetti 

Keskilattia 

 1. Temps lie par terre 

 2. Pas tombe coupe 

 3. Pas de bourree change 

 4. Piruetti 

Allegro 

 1. Temps leve saute 

 2. Pas echappe 

 3. Grand changement de pieds 

 4. Petit changement de pieds 

 5. Pas assemblé 

 6. Sissonne fermée 

 7. Pas glissade 

  - sivulle vaihtamatta 

 8. Pas balancé 

 9. Sissonne simple 

10. Pas jeté  

- sivulle en avant 

 11. Pas de basque 

  - näyttämömuoto, hitaasti ilman hyppyä 

 12. Pas soutenu 

  - en tournament, ensin 180 astetta sitten 360 astetta 

Varpailla 

 1. Relevé sur les pointes 

 2. Pas echappé 

 3. Pas couru 

 4. Pas de bourreé suivi 

 5. Pas assemble soutenu 

 6. Pas tombe ja pas coupe 

 7. Pas de bourree change 

 8. Pas glissade 



 

BALETTI PERUS 4 

Tavoitteet  

-  Jatketaan edellisten luokkien liikemateriaalin kehittämistä. 

- Uusien liikkeiden opettelu  

- Lisätään varvastekniikan harjoittelua myös keskilattialla 

Tanko 

 1. Grand plié 

 2. Battement tendu 

- Double pour le pied en croix 

 3. Battement tendu jeté 

 4. Balancoir 

 5. Temps relevé par terre 

 6. Rond de jambe par terre 

 7. Demi-rond de jambe 45 astetta 

 8. Grand rond de jambe 45 astetta 

 9. Battement fondu 

- Battement fondu double 

 10. Battement soutenu 45 astetta 

 11. Battement frappe 

 12. Rond de jambe en l'air 

 13. Petit temps relevé 

 14. Petit battement 

 15. Flic 

 16. Battement releve lent 

 17. Battement developpé 

 18. Demi-ronde de jambe 90 astetta 

 19. Grand battement jeté 

 20. III port de bras 

 21. Releve demi-pointe 

 22. Käännökset 

 23. Soutenu en tournant 

 24. Piruetit 

 25. Fouetté 

Keskilattia 

 1. Battement relevé lent ja battement developpé 

 2. IV port de bras 

 3. IV arabesque 

 4. Releve demi-pointe 

 5. Pas de bourree ballotté 

 6. Piruetti 

Allegro 

 1. Pas assemble 

 2. Pas assemble double 

 3. Sissonne simple 

 4. Pas glissade 

 5. Pas coupe 

 6. Sissonne fermée 

 7. Pas emboite 

 8. Pas balancé 



9. Pas de basque 

  - näyttämömuoto hypyllä 

 10. Pas glissade 

  - sivulle vaihtaen  

Varpailla 

 1. Pas glissade 

 2. Temps lie 

 3. Relevé 

 4. Pas echappé 

 5. Käännökset 

 6. Sus-sous 

 7. Pas assemble soutenu 

 8. Pas echappé 

 9. Sissonne simple 

BALETTI  PERUS 5 

Tavoitteet 

- Jatketaan edellisten luokkien liikemateriaalin kehittämistä. 

- Tankotreenauksen suorittaminen puolivarpailla 

- Nopeuden kehittäminen 

- Épaulment’in omaksuminen 

- Piruettitekniikan kehittäminen 

- Kaikkien tankoharjoitusten suorittaminen keskilattialla kokojalalla 

- Jalkaerän vahvistaminen ja tasapainon kehittäminen varpailla / sur les pointes 

Tanko 

1. Demi-rond de jambe 45 astetta 

- Demi-pliéssä en dehors ja en dedans 

2. Grand rond de jambe 45 astetta 

- En dedans 

- Demi-pliéssä en dehors ja en dedans 

3. Battement fondu 

- Plié relevé kokojalalla 

- Plié relevé demi-ronde kokojalalla  

- Battement fondu double 

4. Battement frappé double 

- koko jalalta demi-plié’hen 

5. Flic-flac 

- En face koko jalalla 

6. Battement relevé lent ja battement developpé 

- Demi-plié’ssä 

- IV arabesque 

7. Demi-rond de jambe 90 astetta 

- Kokojalalla en dehors; sivulta taakse ja en dedans; takaa sivulle 

8. Käännökset 

- Kokokäännös poispäin tangosta 

- Puolikäännös pas coupe’lla poispäin tangosta 

9. Soutenu tournament 

            - 45 astetta ½-käännöksellä 

10. Piruetit 

            - I:stä ja V:stä en dedans 



11. Fouetté-käännös 

           - Á terre ¼- ja ½-käännöksellä demi-plié’ssä 

Keskilattia 

1. Battement tendu ja battement tendu jeté 

- En tournant ¼-käännöksellä 

- En dehors ja endedans 

2. Battement relevé lent ja battement developpé 

- IV arabeski 

- Passé pose’asta toiseen écarté 

3. III port de bras 

- Jalka ojennettuna lattialle ilman vaihtoa 

- Vaihdolla 

4. Pas de bourree 

- Sans change à terre ja 45 astetta 

- Dessus-dessous à terre ja 45 astetta 

- Changé en tournant 

5. Pas glissade en tournant 

- ½-käännöksellä liikkuen suoraan sivulle 

6. Soutenu en tournant 

- ½-käännöksellä 

- à terre ja 45 astetta 

7. Piruetit 

- V:stä ja II:stä en dedans 

- IV:stä en dehors ja en dedans 

Allegro 

1. Pas echappé 

- Lopettaen yhdella jalalle 

2. Pas jeté 

- Devant (eteen) ja derriére (taakse) 

3. Pas echappé battu 

- Battu toisella hypyllä 

- Battu ensimmäisellä hypyllä 

4. Pas de chat 

- En avant 45 astetta 

- En arrière 45 astetta 

5. Sissonne fermé 

- POSE’issa 

6. Sissonne ouverte 

- À terre ja 45 astetta en face 

7. Sissonne tombe 

- 45 astetta 

8. Grand de chasse 

9. Sissonne fondu 

- I:een ja III:een arabeskiin 

10. Changement de pieds 

- ¼- ja ½-käännöksellä 

11. Grand echappé 

- Fouetté en face  



12. Pas glissade eteen 

Varpailla 

1. Pas de bourree ballotté 

- Croisé ja efface à terre 

2. Pas de bourree sans change 

- À terre ja 45 astetta 

3. Pas echappé 

- II ja IV yhdelle jalalle 

4. Sissonne simple 

- Tangossa 

- Keskellä 

5. Käännökset 

- ½-käännös V:ssä 

- Käännös croisè’sta ja croisè’hen V:ssä 

6. Piruetti 

- Valmistava harjoitus piruettiin V:stä ja IV:stä en face 

7. Pas jeté 45 astetta 

- Liikkuen eteen ja sivulle en face 

- POSE’iin 45 astetta 

- Paikalla 

8. Pas assemble soutenu 

- En croix 

9. Soutenu en tournant 

- À terre ½-käännöksellä 

10. Pas coupe-ballonne 

11. Pas couru 

- Liikkuen taakse 

PERUSBALETTI 6 

- jatketaan edellisten luokkien liikemateriaalin kehittämistä 

- tasapainon hallinto puolivarpailla 

- vartalon hallinta en tournant-liikkeissä 

- jalkojen nopeuden kehittäminen batterie-hypyissä 

- piruettitekniikan kehittäminen varpailla 

Tanko 

1. Battement fondu 

- POSE’issa 45 astetta 

- plié relevé demi-pointe 

- 90 astetta en face, en croix, kokojalalla 

- demi-pointe 

2. Fouetté-käännös 

- 45 astetta ¼- ja 1/2-käännöksellä 

3. Battement soutenu 

- 90 astetta, kokojalalla 

- demi-pointe 

4. Battement frappé 

- POSE’issa 

5. Flic-flic 

- en tournant, ½- ja kokokäännös 



6. Grand rond de jambe 90 astetta 

- en dehors ja en dedans 

- kokojalalla ja demi-pointe 

7. Soutenu en tournant 

- 45 astetta kokokäännöksellä 

8. Pas tombé (Fondun yhteydessä) 

- lopetus sur le cou-de-pied’hen 

- lopetus à terre ja 45 astetta 

9. Grand battement jeté 

- passé par terre 

Keskilattia 

1. Rond de jambe par terre  

- ¼-käännöksellä (2 rond’ia samaan suuntaan) 

2. Battement Frappé 

- demi-pointe 

3. Flic-flac 

- en face 

4. Petit battement 

- demi-pointe 

5. Temps lié 90 astetta 

- kokojalalla 

- demi-pointe 

6. Pas de bourrée ballotté 

- en tournant ¼-käännöksellä 

7. V Por de bras 

8. Pas glissade en tournant 

- kokokäännöksellä suoraan sivulle 

- vinolinjassa 

9. Soutenu en tournant 

- 45 astetta 

10. Pas jeté fondu 

11. Valmistava harjoitus isoihin TOUR’iin 

- IV:stä, II:stä 

Allegro 

1. Temps levé sauté 

- Liikkuen I, II, V 

2. Changement de pieds 

- liikkuen 

3. Pas echappé battu 

- yhdelle jalalle 

4. Entrechat-quatre 

5. Royale 

6. Temps levé 

- jalka sur le cou-de-pied 

7. Pas assemblé 

- liikkuen 45 ja 90 astetta 

8. Sissone simple 

- en tournant ¼-käännöksellä 



9. Pas jeté 

- 45 astetta liikkuen 

10. Pas de basque 

11. Sissone ouverte 

- POSE’iin 45 astetta 

- liikkuen 45 astetta 

12. Grand sissone ouverte 

13. Temps lié sauté 

- 45 astetta 

Varpailla 

1. Pas echappé 

- en tournant ¼- ja ½-käännöksellä 

2. Pas de bourrée ballotté 

- dessus-dessous 

3. Pas de bourrée balloté 

- en tournant ¼-käänöksellä 

4. Soutenu en tournant 

- 45 astetta ½-käännöksellä 

5. Pas glissade en tournant 

- ½-käännöksellä suoraan sivulle 

- kokokäännöksellä suoraan sivulle 

6. Sissonne simple 

- en tournant ¼- ja ½-käännöksellä 

7. Sissonne ouverte 

- 45 astetta 

- en face, en croix 

8. Pas jeté 45 astetta 

- liikkuen taakse 

9. Pas jeté fondu  

10. Preparation ja piruetti 

- en dehors ja en dedans 

- V:stä IV:stä 

11. Pas de polkka 

PERUSBALETTI 7-8 

- Jatketaan edellisten luokkien materiaalin kehittämistä 

- Omaksutaan isojen TOUR’ien vaatima tekniikka 

- Omaksutaan isojen hyppyjen vaatima tekniikka 

- Varvastekniikassa omaksutaan uusi nilkan asento 

Tanko 

1. Battement fondu 

- 90 astetta demi-pointe 

2. Rond de jambe en l’air 

- douple 

3. Battement battu 

4. Battement développé tombé 

- à terre 

5. Battement devéloppé ballotté 



6. Fouetté-käännös 

- 90 astetta, ¼- ja ½-käännös 

7. Grand battement jeté 

- devéloppe (pehmeät) 

- passé 90 astetta 

8. Puolikäännös passén kautta 90 astetta 

9. Piruetti 

- temps relevé’llä  

- aloittaen jalka sivulla 45 astetta 

- en dehors ja en dedans 

Keskilattia 

1. Battement tendu ja battement tendu jeté 

- en tournant ½-käännöksellä 

2. Flic-flac 

- en tournant 

3. VI Port de bras 

4. Tour lent 

- suurissa POSE’issa 

5. TOUR’it suurissa POSE’issa 

- IV:stä, II:sta 

- VI:n port de bras’n kanssa 

6. Pas de bourrée dessus-dessous 

- En tournant 

7. Grand fouetté 

- En face coude-askeleella 

8. Tours chaînés 

9. Piruetti V:stä 

10. Piruetti en dehors dégagé’lla 

11. Piruetti pique ( en dedans dégagé’lla) 

 

Allegro 

1. Pas echappe 

- battu avatessa ja sulkiessa 

- en tournant ¼- ja ½-käännöksellä 

2. Entrechat-trois 

3. Entrechat-cinq 

4. Pas assemble battu 

5. Temps levé 

- 45 astetta 

6. Changement de pieds 

- en tournant kokokäännöksellä 

7. Sissone simple 

- en tournant1/2- ja kokokäännöksellä 

8. Pas emboîté 

- jalat edessä attitude 45 ja 90 astetta 

- takana 45 astetta 

- en tournant 

9. Sissone ouverte 

- 45 astetta 



10. Grand sissone ouverte 

- I ja III arabesque liikkuen 

11. Grand pas jeté 

- I, II, III arabesque ja attitude en arrière 

- Coupe-askeleella 

- Glissade’lla 

12. Grand jeté pas de chat 

13. Grand fouetté sauté 

- En face 

- En tournant 

14. Jeté entrelacé 

15. Tour en l’air 

 

Varpailla 

1. Soutenu en tournant 

- 45 astetta kokokäännöksellä 

2. Pas glissade en tournant 

- kokokäännöksellä suoraan sivulle 

- vinolinjassa 

3. Sissone simple 

- ½-käännöksellä 

4. Pas jeté 

- suuriin POSE’iin 

- pliéllä suurissa POSE’issa 

5. Grand fouetté 

- en face coupe-askeleella 

6. Relevé 

- yhdellä jalalla 

7. Pas ballonné 

- paikallaan 

8. Tours chaînés 

9. Piruetti V:stä  

- jatkuen 

10. Piruetti en dehors dégagé’lla 

11. Piruetti pique (en dedans dégagé’lla) 

 

Hypyt varpailla 

1. Temps levé sauté 

- V:ssä 

2. Changement de pieds 

 

 

 

Lähteet: 

Klassisen baletin didaktiikka I-III luokat Virpi Laristo 1988 
Klassisen baletin didaktiikka IV-V: Marianna Rumjantseva 1991 

Tanssin perusopetuksen opetussuunnitelman opetussuunnitelman liite. (Helsinki 1989) 

Klassisen baletin opetusohjelmat. (Suomen tanssipedagogien Yhdistys r.y 1973-74) 
 

 



 

 

 


