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Hvidbog om talentudvikling i
kunst
Baseret på bidrag via spørgeramme fra Den Kongelige Balletskole,
Designskolen Kolding og Statens Teaterskole.
Hvidbogen benyttes i forbindelse med workshops under seminaret
Talentudvikling i performancekulturer, den 31. marts 2006 på Takkelloftet i Operaen.

Hvidbog om talentudvikling i kunstens verden
Hvidbogen er baseret på besvarede spørgeskemaer fra Den Kongelige Balletskole, Statens
Teaterskole og Designskolen i Kolding

1. TALENTIDENTIFIKATION
Definition
1.1 Definition af et talent i kulturens verden
Kreativitet er et gennemgående træk ved kulturinstitutionernes definition af et talent. Og kreativitet
forstås som evnen til at selv at generere og udvikle og visualisere ideer. Desuden er et talent i
kulturens verden karakteriseret ved selvrefleksion, åbenhed og nysgerrighed, engagement og
evnen til at bruge sine personlige ressourcer i en professionel sammenhæng. For balletskolens
vedkommende lægges der desuden vægt på fysik og udstråling.
1.2 Ønskede egenskaber hos et talent
1.2.1 Egenskaber hos et talent
De tre institutioners højest prioriterede egenskaber er ganske forskellige, derfor bringes de alle
her:
Balletskolen:
•
•
•
•
•

Fysik
Musikalitet
Udstråling og lyst til at danse
Åbenhed og nysgerrighed
Engagement

Designskolen:
•
•
•
•
•

Evne til at generere idéer/skabertrang
Evne til at iagttage og beskrive form/visualisere
Nysgerrighed og begejstring
Evne til at tænke abstrakt
Indlevelsesevne/passion

Statens Teaterskole:
•
•
•
•
•

Nærvær
Indlevelsesevne
Fantasi
Nysgerrighed
Følelsesmæssig/kropslig bevidsthed
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1.2.2 Kompetencer hos unikke talenter i kulturens verden
Det unikke talent er karakteriseret ved kreativitet – som nævnt – men i lige så høj grad ved et
meget stærkt engagement, at vedkommende brænder stærkt for sin metier, hvad enten der er tale
om design, skuespil eller ballet. Statens teaterskole fremhæver desuden lysten til at lege og til at
flytte sine grænser, samt betydningen af at have lyst til at dele de egenskaber med andre. For
balletskolen handler det desuden om samarbejdsevner, herunder evnen til at underordne sig den
nødvendige disciplin, samt selvrefleksion, forstået som evnen til at bruge feedback i den videre
læring, og det at kunne drage nytte af egne erfaringer.
1.2.3 Talenter og kreativitet
Kreativitet er et afgørende vigtigt træk ved kulturlivets talenter, som allerede tidligere nævnt, og
væsentligheden er mere eksplicit hos design- og teaterskolen end hos balletskolen. Statens
Teaterskole fremhæver således, at det er en af skolens hovedopgaver at få kreativiteten til at flyde
frit, og at der arbejdes dagligt med denne opgave i alle fag. Designskolen stimulerer elevernes
kreativitet gennem en række selvstændige studieprojekter med faglige og pædagogisk
progression.
1.2.4 Talenternes svage sider
Balletskolen beskriver ikke direkte talenternes svage sider, men det fremgår, at disciplin er en
nødvendig forudsætning for et succesfuldt udviklingsforløb, og deraf slutter vi, at manglende
(selv)disciplin vil være et væsentligt handicap for eleverne. Designskolen nævner personlig
sårbarhed og primadonnanykker som svage sider. Teaterskolen oplister blandt andet følgende
svage sider hos talenterne: usikkerhed, manglende livserfaring, overdreven selvkritik,
selvcentrering, fordomme, dovenskab, manglende empati og umodenhed.
1.2.5. Sådan håndterer kulturinstitutionerne de ”ikke-indlysende” talenter
Balletskolen har særligt fokus på de elever, der ikke er indlysende talenter i seksårs-alderen, og de
får mulighed for at bevise deres potentiale senere. Når eleverne er optaget, er der rige muligheder
for individuelt tilrettelagt undervisning og undervisning på små hold, der gør det muligt at fokusere
på den enkelte. På Statens Teaterskole er man meget opmærksom på, at de studerende udvikler
sig i forskelligt tempo og at det er forskelligt, hvornår den enkelte forløser sig selv som skuespiller.
Der er omfattende individuel rådgivning, men for de studerende, hvis forløsning først sker længe
efter at vedkommende er færdiguddannet, er der ikke meget, skolen kan gøre. På designskolen i
Kolding optages de studerende i hold med forskelligt talentniveau og giver individuel vejledning til
de studerende.
Generelt skal det fremhæves, at institutionerne har en stærk erkendelse af talenternes
forskellighed og nødvendigheden af at behandle dem individuelt, hvis de hver især skal forløses
optimalt.
1.3 Arbejdet med talentidentifikation
1.3.1 Åbenhed i arbejdet med at spotte talenter
For alle tre institutioner gælder det, at talenterne bliver spottet gennem en optagelsesprøve, hvor
et stort antal ansøgere sorteres fra og en lille gruppe optages, i overensstemmelse med
institutionernes vurdering af deres potentiale.
1.3.2 Nedskreven og åbent tilgængelig politik for talentarbejde
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Institutionernes politik for talentarbejde er åbent tilgængelig og udgør en vigtig del af fundamentet
under de studerendes/elevernes ophold på skolen. De er der, for at udvikle deres talent, og
betingelserne hvorunder det skal foregå fremgår eksplicit af institutionernes målsætninger,
visioner, studieplaner m.v.

1.3.3 Sådan håndterer man særbehandling af talentet i forhold til den øvrige organisation
Fordi alle optagne elever/studerende per definition er talenter, foregår der ikke en egentlig
særbehandling, andet end den, der er en logisk konsekvens af arbejdet med at udvikle og forløse
det individuelle talent.
1.4 Tiltrækning af talenter
1.4.1 Sådan tiltrækker kulturinstitutionerne potentielle talenter
Institutionerne er ekstremt efterspurgte, og har derfor kun et beskedent behov for at tiltrække
talenter. Der foregår en beskeden markedsføring, herunder annoncering, samt arrangementer som
introduktionsdage og – for designskolens vedkommende – afgangsudstilling, modeshow m.v.

2. TALENTUDVIKLING
2.1 Organisatoriske betingelser og blokeringer for at udvikle talenter
2.1.1 Hvad i organisationskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Befordrende
Det fremmer arbejdet med at udvikle institutionernes talenter, at de samarbejder tæt med erfarne
udøvere af de respektive professioner. Det gælder på balletskolen, hvor eleverne arbejder
sammen med voksne dansere. Det giver gode oplevelser og minder om, at det kan betale sig at
træne hårdt. Og det gælder på designskolen og skuespillerskolen, hvor lærerne selv kender
professionen og forstår, at institutionernes vigtigste opgave består i at forløse de studerendes
talent. Designskolen fremhæver desuden de fysiske rammer i form af gode værksteder og et
kreativt studiemiljø.
Blokerende
Designskolen og balletskolen peger især på eksterne faktorer som blokerende for arbejdet med at
udvikle talenterne. Det drejer sig henholdsvis om stigende eksterne krav om målbarhed og kontrol
og om for få faciliteter i form af sale. For Statens Teaterskole kan navnlig de løst ansatte
timelærere fra teaterbranchen udgøre en barriere, fordi de er konservative og læner sig op ad den
praksis de kender, frem for at være åbne og nytænkende.
2.1.2 Hvad i ledelseskulturen blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
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Befordrende
Balletskolen fremhæver mesterlæren – at eleven lærer fra en ældre danser og måske endda et
tidligere forbillede – som et befordrende element i ledelseskulturen. Statens Teaterskole
understreger, at ledelseskulturen er orienteret mod forløsning af talenterne som den afgørende
opgave for skolen. Designskolen har ikke besvaret spørgsmålet.
Blokerende
På balletskolen kan mesterlæren nogle gange blive en sovepude, der fratager den enkelte danser
initiativ og mulighed for selv at tage ansvar. Statens Teaterskoles ledere kan nogle gange prioritere
udviklingen af talenterne i deres egen afdeling højere end den overordnede strategiske tænkning
på vegne af hele institutionen.
2.1.3 Hvad i afdækningskriterierne blokerer og befordrer arbejdet med at udvikle talenter?
Kun balletskolen har besvaret spørgsmålet. Her fremhæves gode råd og konstruktiv kritik, der
imidlertid risikerer at blive så detaljeret, at det kan have en hæmmende virkning.
2.1.4 Træk hos talentet der gør det vanskeligt at arbejde med målrettet talentudvikling
Her nævner institutionerne faktorer som fx forudindtagethed, at man begrænser sig selv,
blokeringer på det personlige plan, selvoptagethed og usikkerhed. Balletskolen peger på, at
udsagn som Det kan jeg ikke kan være meget begrænsende for det enkelte talents udvikling.
2.2 Metoder / værktøjer til talentudvikling
2.2.1 Værktøjer og metoder der bruges til at udvikle de identificerede talenter
Kulturinstitutionerne bruger en lang række forskellige konkrete værktøjer til at udvikle deres
talenter. Her er de nævnt på listeform:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapporter om den individuelle udvikling
Personlig vejledning
Gradueret undervisning, herunder 1 til 1.
Personlig bevidstgørelse og ansvar
Workshops om fx stress eller konflikthåndtering
Samarbejde med diætister og sportspsykologer
Tværfagligt samarbejde
Fysisk træning

2.2.2 Sådan udvikles talenterne
Balletskolen fremhæver, at det blandt andet sker gennem deltagelse i store produktioner, både den
årlige børneforestilling og øvrige balletter, hvor børnene indgår med egne danse i en voksen
produktion. Dette samarbejde udvikler børnenes samarbejdsevner.
Både Statens Teaterskole og designskolen nævner, at udviklingen af talentet både sker individuelt
og i teams og med dedikerede udviklere, idet institutionens fokus – eksplicit i Statens Teaterskoles
besvarelse – er på udviklingen og forløsningen af talentet.
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2.2.3 Overordnede ideer/forudsætninger, der ligger bag talentudviklingens opbygning
Statens Teaterskole fremhæver de krav, der stilles til professionelle udøvere i branchen som årsag
til, at uddannelsen lægger vægt på alsidighed, disciplin og social kompetence. Balletskolen
fremhæver til gengæld, at det er vigtigt at skabe tryghed og at pleje den glæde, der er forbundet
med at danse. ”Vi skal kunne arbejde, mens vi griner”, som det udtrykkes.
Designskolen i Kolding har ikke besvaret spørgsmålet.
2.2.4 Den mest afgørende ballast som udviklingsplanen skal give talentet
Institutionernes besvarelser er her meget fagspecifikke, bortset fra Statens Teaterskole, der
nævner evnen til at tage ansvar for eget talent som den mest afgørende ballast.
Balletskolen fremhæver selvdisciplin, samarbejdsevne, danseglæde, mens designskolen nævner
selvtillid og en både eksperimenterende og analytisk tilgang til designprocessen.
2.2.5 Hvordan udmønter disse ideer/forudsætninger sig i den samlede udviklingsproces?
Ved stigende kompleksitet i projektforløb, ved at indgå i teams og ved at lære at turde tage
chancer.

2.3 Talentudviklings-processen
2.3.1 Tidsrammen fra identifikation til forløsning af talent
Statens Teaterskole:

Balletskolen:
Designskolen i Kolding:

De første to års uddannelse er en grunduddannelse, som giver et bredt
udvalg af redskaber og teknikker. De sidste to års uddannelse handler
så endnu mere om talentets udvikling, der i øvrigt fortsætter længe efter
uddannelsens afslutning.
I hovedtræk tager det 10 år, men danseren udvikler sig løbende,
gennem hele karrieren, forskellige sider af sit talent.
De fem år, som uddannelsen varer.

2.3.2 Individuelle handlingsplaner for udvikling af hvert enkelt talent
Designskolen og Statens Teaterskole arbejder eksplicit med individuelle projekter, mens
balletskolen arbejder på at indføre en logbog, som talentet skal føre med tanke på øget fokus på
det individuelle talent.
2.3.3 Hvem tilrettelægger udviklingsplanerne for talenter hos jer?
Statens Teaterskole:
Balletskolen:
Designskolen i Kolding:

Uddannelseslederen og klasselærerne
Balletskoleledelsen og lærerfakultetet
Lærerteam lægger de overordnede studieplaner, de studerende
planlægger egne projekter, udlands- og praktikophold etc.

2.3.4 I hvor høj grad involveres talenter og deres bagland i planlægningen
Det er forskelligt, hvor meget talentet selv og baglandet bliver inddraget i udviklingsplanerne. For
Statens Teaterskole gælder det, at baglandet – her defineret som branchen – er involveret dels
som undervisere og dels som publikum ved diverse visninger. For Balletskolen er baglandet
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elevernes forældre, som får besked om, at de ikke skal involveres i træningen, men at det skal
sørge for, at børnene får god kost og nok søvn.
2.3.5 Er en talentudviklingsplan opdelt i faser med respektive mål og succeskriterier?
På balletskolen får eleverne to gange om året en grundig evaluering, der har fokus på, hvad de
især skal fokusere på fremover. Undervejs i det lange uddannelsesforløb vurderes eleverne efter
en lang række kriterier, afhængig af, hvor langt eleven er nået i uddannelsesforløbet. På Statens
Teaterskole fremgår mål og succeskriterier af studieordningen, i Studiekataloget kan de
studerende stifte bekendtskab med målsætningen for det enkelte semester og for de forskellige
fagområder. På designskolen er der faglige mål for hvert studieår.
2.3.6 Beskrivelser af de talentansvarliges ansvar og kompetencer
Balletskolen er i færd med at udvikle en egentlig læreruddannelse. På Statens Teaterskole og på
designskolen findes egentlige stillingsbeskrivelser, herunder beskrivelse af ansvar og
kompetencer.
2.3.7 Vigtige kvalifikationer hos den talentansvarlige
Her følger en lang liste over de kvalifikationer som er vigtige hos de talentansvarlige på de
forskellige institutioner:
Statens Teaterskole:
•
•
•
•

Menneskelig indsigt
Faglig dygtighed
Professionserfaring
Pædagogisk kompetence

Balletskolen:
















Fagligt/teknisk velfunderet
Pædagogisk forståelse
Evne til at sætte mål for undervisningen
Evnen til at reflektere og evaluere
Have overblik
Fleksibel i forhold til planlægning
Opmærksom på alle elever
Gode samarbejdsevner
Naturlig autoritet/indføling/tryghedsskabende
Personlighed – humor – selvtillid
Intuition og situationsfornemmelse
God energi
Psykisk stabil
Retfærdig og ærlig
Lyst til og sans for at undervise

Designskolen i Kolding
•
•
•
•

Faglig viden
Pædagogiske evner
Åbenhed
God til at motivere
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2.3.8 Sådan fastholder man motivationen over et langt forløb
Institutionerne forholder sig forskelligt til spørgsmålet, fordi dansernes karriere strækker sig over
mange år, mens Statens Teaterskole og Designskolen har ansvaret for talenterne i en kortere
periode. Motivationen fastholdes, for alle institutioners vedkommende, ved at sikre afveksling i
arbejdet og ved at stille nye krav og hele tiden udfordre talenterne på deres kreativitet.
2.3.9 Talenternes vigtigste motivationsfaktorer
På Statens Teaterskole består den vigtigste motivationsfaktor i ønsket om at udtrykke sig. Senere
kommer så glæden ved at mærke, at man bliver bedre og bedre.
På balletskolen ser motivationsfaktorerne sådan ud:
•
•
•
•
•

Finde de rette udfordringer, fx i vekslen mellem kreative og klassiske balletter
Glæden ved lærerige processer
Fastholde nysgerrighed ved at give dem noget, de ikke forventer
Medmenneskelige relationer
Turné

Og på designskolen:
•
•
•
•
•

Personlig/faglig ambition
Personlig/faglig udfordring
Gode lærerkræfter
Engagement
konkurrencemoment

2.3.10 Når talenterne vil falde fra
For alle institutioner gælder det, at det er fuldstændig acceptabelt at falde fra, men at der inden det
sker foregår et udredningsarbejde for at afdække årsagen – og om der eventuelt er noget, der kan
ændres på for at få talentet til at blive i systemet.
2.3.11 Systemer til at samle frafaldne talenter op igen
Ingen af institutionerne har egentlige strukturer på plads, som skal sikre, at frafaldne talenter kan
vende tilbage.
2.3.12 Sådan udskilles ”ikke-tilstrækkelige” talenter
På designskolen i Kolding sker det ved en negativ semesterbedømmelse. På balletskolen foregår
processen gradvis og i fuld åbenhed, så talentet er fuldt informeret undervejs. På Statens
Teaterskole er der formelle regler for relegation, men de er sjældent i brug.
2.3.13 Konkrete systemer, der tager hånd om ”ikke-tilstrækkelige” talenter
På balletskolen er der et samarbejde om, at eleven efterfølgende kan fortsætte på Zahles skole og,
hvis der er interesse for det, på statistskolen.

3. TALENTFORLØSNING
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3.1 Overgang fra talent til stjerne
Designskolen forklarer i sin besvarelse, at der indenfor design- og kunsthåndværkeruddannelsen
ikke er fokus på begrebet stjerne, måske fordi der ikke er en klar aftager af de færdiguddannede
på samme måde som indenfor teater, idræt eller ballet. Derfor har designskolen ikke besvaret de
følgende spørgsmål.
3.1.1 Forandringer i overgangen fra talent til stjerne
For balletskolens vedkommende handler overgangen fra talent til stjerne konkret om at blive
solodanser, med de store forandringer det medfører, når man ikke længere arbejder i et team. For
Statens Teaterskoles elever gælder det, at skolen ikke på fire år kan forberede de
færdiguddannede, der opdages med det samme, maksimalt på det pres det medfører, når man
bliver stjerne. Det lærer skuespillerne imidlertid i løbet af de første par år.
3.1.2 Strukturer til understøttelse af overgangen fra talent til stjerne
På Statens Teaterskole er der ikke noget egentligt program, men man arbejder hele tiden med at
lære eleverne, at de skal holde benene på jorden. Desuden er det daglige møde med erfarne
skuespillere værdifuldt, fordi de kan fungere som rollemodeller for eleverne. For balletskolens
vedkommende handler det om kontinuerlig feedback.
3.1.3 Mål, succeskriterier og opfølgning i den tidlige fase som ung stjerne
Der arbejdes ikke systematisk med mål og succeskriterier på balletskolen, men der er individuel
evaluering, der fører til en afdækning af den enkeltes behov.
3.1.4 De unge stjerners krav og forventninger og de faktiske muligheder
Statens Teaterskole lukrerer i denne sammenhæng på, at der er nære relationer til branchen og
derfor altid et realistisk billede af vilkårene til stede. På balletskolen sikres sammenhængen mellem
krav, forventninger og muligheder gennem et alsidigt repertoire med gæsteinstruktører og
koreografer.
3.1.5 Stjerneudvikling - enkeltvis eller i ”stjerne-kuld”
På balletskolen foregår udviklingen til stjerne sammen med andre talenter, det skaber god
motivation for den enkelte. Arbejdet på Statens Teaterskole kan være præget af, at pressens og
menigmands opfattelse af, hvem der er stjerne, ikke altid er i overensstemmelse med hvem skolen
oplever som den mest talentfulde.
”Nemmere at blive stjerne end at være det”
3.1.6 Talenternes holdningsmæssige basis for den kommende stjernetilværelse
Statens Teaterskole er grundlæggende skeptisk overfor begrebet ”stjernetilværelse”, men ruster
eleverne så godt som muligt eleverne til at tackle, hvad de måtte komme ud for af udfordringer. På
balletskolen arbejdes der med at give eleverne de rette udfordringer på det rette tidspunkt.
Desuden er de omgivet af deres barndoms netværk, der også sikrer, at begge ben bliver på jorden.
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3.1.7 Hvordan bliver de unge stjerner mentalt ”klædt på” til deres nye status
På balletskolen er det individuelt i hvor høj grad man bruger mentorer og coaches. Skolen støtter
begge strategier. På Statens Teaterskole er det oplevelsen, at det kan være katastrofalt for et
skrøbeligt talent, hvis opgaverne for hurtigt bliver for store. Derfor er det skolens vigtigste opgave
at give eleverne et håndværk og sikre, at de udvikler deres individuelle kunstneriske personlighed.

3.1.8 Unge stjerner på egne ben
Statens Teaterskole har ikke noget forløb efter endt uddannelse. På balletskolen er det – som det
fremgår af ovenstående – op til den enkelte, hvor meget rådgivning de opsøger og benytter.

3.1.9 Vi slipper dem ikke
For balletskolens vedkommende er det en meget lang proces, der i princippet begynder samtidig
med uddannelsen. Undervejs i hele forløbet er der imidlertid støttefunktioner, der kan bakke op,
når det er nødvendigt. På Statens Teaterskole gøres det meget klart, at ansvaret er skuespillernes
eget, når de forlader skolen.
3.1.10 Sådan udvikler de unge stjerner sig fortsat
Balletskolen sikrer den fortsatte udvikling gennem konstante udfordringer, selv under det
monotone arbejde, der præger dagligdagen. På Statens Teaterskole ophører ansvaret samtidig
med uddannelsen, men der er et stort efteruddannelsesprogram, som de færdiguddannede kan
følge.
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