
Planer for helgen (C1)

Marte og hennes tre venninner, Live, Marianne og Ingrid, bor alle sammen i Oslo. De har en
dansegruppe som heter Danseglade jenter. Av og til holder de danseforestillinger på kulturhuset i
nærheten av hvor de bor. På søndag har de en danseforestilling, de vil derfor bruke fredagen og
lørdagen til å øve. 

Alle jentene foretrekker å danse ballet, men til helgen kommer de til å opptre med hip hop. I tillegg til
dette har jentene opptrådt med salsa og swing. Marte gruer seg litt til søndag, hun sliter nemlig med å
huske alle dansetrinnene. Ingrid er også litt stresset, hun sliter nemlig med et vondt kne. Live og
Marianne derimot føler at de kan koreografien ganske godt og de gleder seg til forestillingen.

Etter danseforestillingen på søndag har jentene planlagt å dra hjem til Ingrid for å spise en bedre
middag sammen. Ingrid studerer nemlig for å bli kokk og hun lager utrolig god mat.

Did you understand the text?

1) Hvordan kjenner Marte, Live, Marianne og
Ingrid hverandre?

De bor sammen
De har en danseskole sammen
De jobber sammen på kulturhuset
De er venninner

a)
b)
c)
d)

2) Hvem kommer til å lage middagen på søndag?

Ingrid

Live

Marte

Marianne

a)

b)

c)

d)

3) Hvilke planer har jentene for lørdag?

De skal delta på en
danseforestilling
De skal spise middag sammen
De skal øve til en danseforestilling
De skal jobbe på kulturhuset

a)

b)
c)
d)

4) Hva tenker Marte angående
danseforestillingen?

Hun gleder seg

Hun gruer seg litt

Hun er stresset

Hun sliter med smerter

a)

b)

c)

d)

5) Hva er jentenes favorittdans?

Ballet
Swing
Salsa
Hip Hop

a)
b)
c)
d)

6) Hvem av jentene er det som føler seg noe
stresset på grunn av et vondt kne?

Live

Marianne

Marte

Ingrid

a)

b)

c)

d)
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