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TÉLI
TÁNcNAPoK

1984. december 27 -3O.

rorumrr rÁruc
lttlcv .tTzsEF, a párizsi American Center tanára

MoDERN rÁruc nupor
vnsvÁnv TILDA, a svájci Sigurd Leeder iskola tanára

KnarÍv MozaÁs SrÚotT
H-1132 BUDAPEsT, csnNÁov u. ts'

T.: 494-393



A KoNTAKT TÁNC - 1972-ben Amerikában stovo Paxton á|ta| 6|indított' azóta
mozgalommá szá|esedett - posztmodem táncirányzat' Viszony|ag kis számú
e|emre ápül (gördülósek' esós€k, emelések, ugrások 3tb.}. A kontakt tánc maga
ezok szabad var|á|ását je|enti, á|ta|ában Boportosan. A tost fu grav|táció viszo-
nyának a|apk6rdásére ópü|ó mozgásrendszer a flz|ka| kapcso|atÍe|véte|ek során
nyer a kepcso|atok lónyegát óÍintó tarta|makat.

A MoDERN TÁNc - Martha Graham á|ta| a 2o-as ós 3o-as években mega|apo-
zon tánctechnika - a tostközóp izmainak összehúzására, il|. ol|8z|tásár8 (kont-
rakc|&re|eage} ópÍti fel a test mozgásait, virtuóz akciók lehetóségát adva a
tánclsnak.

A fog|a|kozásokat a KREATÍV MozcÁs STÚDITBAN tartjuk 1984. december
27-t6| 3Gig az a|ábbi csoport- és időbeosztág szerint:

8.3o- 1 1.3o KoNTAKT TÁNc |.
1!.3o-13.oo MoDERN TÁNc ALAPoK |.
14.oo-17.oo KoNTAKT TÁNc ||.
17.oo-18.30 MoDERN TÁNc ALAPoK l|.

Kópzettebb táncosoknak az |-es jelzóso kuÍzusokat 8jánliuk. Egy - nógy napoa _
kuzuson va|ó rászvétel dÍja:

KoNTAKT.TÁNC l. vagy |l.
MoDERN TÁNc ALAPoK |. vagy ||.

600,- Ft
400,- Ft

A korlátozott létszámra va|ó tokintetto| ielentkezésát káriük sürg6sen juttassa g|

Stúdiónkba. A tandÍjat a bokü|dótt Je|entkezés visszaigazolása után k6|| szemé-
|yesen vagy pGtán befizotn|.

Jó munkát:

4-",.!.^ Á;^
VJ*-:* í..^uu

a|áÍrás - sÍgnature

TÉL| TÁNCNAPoK

JELENTKEZÉsl  t .Rp
(application form)

NÉV:
(name)
szÜLETÉs| ÉV:
Mate of birth)
CíM:
(home address)
TELEFONSáM:
(telephone)
lsKoLÁK, MESTEREK
(schools, masters)
TÁNcos, TÁNCPEDAGTGUs| TEVÉKENYSÉG
(dance actÍvÍtY)

Az ALÁBB| TANFoLYAMo(Ko}N KíVÁNoK RÉszT VENNI:
l wish to partÍcÍpate in the following courses:

KoNTAKT TÁNc l' l
(Nagy József)

MoDEá'N TÁNc ALAPoK |' n
(Vawáry TiIda)

KoNTAKT.TÁNC ||. f]
(Nagy József)

MoDEÉ'Í! TÁNc ALAPoK ||. n
(Vawáry Ti|dal

A részvéte|i fe|tételeket ismerem és e|fogadorn.
l know and accept all condÍtions,


