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Wrruren Daruce Wonrsnop
1985. december 27,_ 1 986. január 4.

Matt Mattox
Cheikh Tidiane Niane
Szkipe (Nagy József)

- lazz
- afro
- kontakt

-!-*l^^ Á--^
l / , 1  r  ry -  t u -  /+a<( ,



A KREATÍV MozcÁs STÚD|T
1 983 szeDtemberéb€n a|a-
ku|t. Öná|ló gazdasági munka-
közösség. Fó tevókenysége egy
sajátos - kü|önbjzó modem tánc-
technikákon, kÍsér|eti szÍnházi ta-
paszta|atokon és egy, a résztve-
vók á|ta| kifej|esztett improvizá-
ciós technikán alapu|ó _ meÍa-
kommunikációs forma , kifeilesz.
tésg. A kÍsér|8ti munka során e|-
ért eredmények sikerre| aIkaImaz-
hatóak gyermekek és felnóttek
mozgáskuItúrájának és szemó|yi-
sógének fej Iesztésére.
Fe|adatunknak érezzük a modern
táncszÍnház ügyének e|őmozdÍ-
tását hazánkban.

Nemzetkozi tanfolyamainkon az
a|ábbi mesterek tanÍtottak:

Bruce Taylor
Gayle McKinney
Donald Griffith
Milagros Desdunes
Anne Dreyfuss
Yanci Bukowetz
Szkipe (Nagy JózseÍ)
Wilhelm Carlsson
Tom Fjordefalk
Vasváry Ti|da
Berger Gyula

The CREATIVE MOVEMENT
sTUD|o was Íounded in Septem-
ber 1983. lt is a orivate cultural
enterprise. lt's main activity ib to
creato a soecial kind of metacom-
munication, based on different
modern dance t €chniques, on ex.
perimental theatric experiences
and a unique imprwisation method
developed by the participants.
our rosu|ts achi€v€d in these fields
can be succqÍu||y used in the
simu|tan€ous m€ntal and physicaI
€ducation oÍ chi|dron and gdu|ts.

We feel responsible to promote
danc€-thoatro in our countrv.

The following guast-masters
tought at our international work-
shops:

USA
USA
usA
Kubg
Párizs
Kanada
Párízs
Stockholm
Stockholm
Svájc
Budaoest

MESTEREINK

MATT MATTOX az autontikus JAZZ-BALETT egyik
legnagyobb mesterc ma a világon.

l. Keadő fogldlkozás _ beginnerd
ll. Haladó foglalkozás _ advancef

CHE|KH TlolANE N|ANE a s26nogá|i Nomzeti Ba|ett
szó|istáia vo|t, ma.id a dakari Mudra isko|óban tanÍ-
tott. A |ggutóbbi éVgkbon Európában adott afrikai
fo|k|órra óoü|ó szó|Te|óadásokat. Budaoesten AFRo.
TÁNcot fog tanÍtani,

lil. Kezdő foglalkozás _ baginners
lV, Haladó foglalkozás _ advancad

szKIPE (N8gy Józseí) Bácskában szÜ|etott és sz €rte.
ágazT tanuImányok (képzóművószat, birkózós, panto.
mim) utón jutott o| 8 tánchoz. Egyóni st{|usán8k ogyik
fő összotovóio a KoNTAKT.TÁNC tochnika' A Íö|dd6|
és a partnorokkgl kis|8kÍtott kontaktusra' i|| €we €  k6p.
cso|at tartaImának, tónusának tud6tos Vá|tozásaiÍa
ápü|nek a Virtuóz gurulások, forgások, ugrósok, csú.
szások, eme|ásek ós esósek. A kót korábbi siksres
kur'us rósztvovói om|ókozotes imorovizációs é|mé.
nyekkel is gazdagodtak.

V. Kezdő foglalkozás _ beginners
Vl, Haladó foglalkozás _ advanced

. MATToX-TRÉNlNG e|ókószító tanÍolyamot indl1unk Stúdiónkban. Fog|a|ko.
zások novambor 16.. 23.' 30. ós dscambgr 14.én szombaton 12.15{ó|
13.45.ig. Díia 30o,.- Ft, Vagy 9|kaImanként 80,- Fl.

nÉv|sz  PRoP.  -  GYAL a5 '15/ t ' .



TRnneruo - TIME TABLE
A fog|a|kozásokat a Xl||.' Rajk Lász|ó út 88' alatt t8rtiuk.
Ctasses takg p|acs at Budapest x||l. district Bajk Lász|ó út 88.

Decembar  27 _28_29_3o-31*.  Január  2_3_4.

TUDNIVALTK
A tanÍo|yam e|őkészÍtése órdokóben
kériÜk ie|entk€zését és a rószvóte|i
dÍiat mihamarabb iuttassa s| szomó-
lyesen vagy postán a KrsatÍV Mozgás
stúdiónak.
Fotó., vidoo- és hangfo|vétg|ok csak
kü|ön engedé||yeI készíthotók.
A2 sset|eges programvá|tozás iogát
Íenntartiuk.
A csoportbeosztásró| vég|egesen a
m€stgrek döntsnek.
sérÜlésekért és tárgyak e|Vesztésé-
ért fs|e|ósséget nem vá|lalunk.
EsetIeges prob|émáiva|' iavas|st8i-
vaI kérjük fordu|ion biza|omma| a
rendezőkhöz'

szÁLLÁs
Vondógoink részórg - kÜ|ön mgg-
r €nde|és gsetén stúdiónk kor|átozott
számban ku|turá|t szá||ást biztosít
2-3-4 ágyas szobákban a tanfo|yam
idótartamára (8 éjszakára) 12o0,-
Ft-os áron. |gényét kórjük sürgósen
jelezze.

!MFORTANT
Photo, video and sound recoÍding
prohibited unless with tho permission
of ths managcmont.
The management has th6 right to
make any chang€s iÍ required.
Final decision on the comoosition oÍ
ths groups will bs mado by the mas-
tgrs.
The management wil l not take the
rosponsibility for injuries and lost
objocts.
|n cas € of 8ny probléms and sugggs-
tions plsass consult the manage-
m9nt.

ACCOMODATION
Our Studio ressrued a limitsd numoer
oÍ o|ac6s at'a modést hote| in 2-3-4
bed rooms. 1200,- Fts for 8 nights.
P| €ass reserve urgent|y.

íl
,l

* Dscsmbsr 31. lV.  8.30- 10.00
i l .  10 .15 -11 .45
1i l .  12.O0- 13.30
t .  1 3 . 4 5 - 1 5 . 1 5

Január t. szünet - day off.

v .  8 . 30 -11 .30

vt.  12.00- 15.00

RÉsZVÉTEL| DÍJ - FEEs
1 kurzus
2 kurzus
3 kurzus
4 kurzus

1200,- Ft
2000,- Ft
2800.- Ft
3600.- Ft

Alkalmi óradlj
One class fee
Nézők - spectators

160.- Ft
160,- Fr
100,- Ft

A belépóket kérjük minden a|kalommal felmutatni az érkezéskor munkatársunk-
nak. A bé|ópók másÍa át nem ruházhatTk.
Pbas6 ahflays show your card onteíng. Cards are not transfefab|e.

A kti|fö|di mesterok meghÍvásához nyújtott támogatásért
köszönetteI tartozunk az MTA_SoRoS FoUNDAT|oN-nek.

TEREM - BOOM
-
IDO _ TIME

A B

9.00- 10.30 IV. AFRO
haIadó _ advanced

V. KONTAKT
kJzdó _ beginners1 0 . 4 5 - 1 2 . 1 5 ll. JAzz

haIadó - advanced

r s.oo- 16.30 i lr. AFRO
k€zdó - boginners

VI. KONTAKT
ha|adó - advanced1 6 . 4 s -  1 8 . 1 5 I . JMZ

kezdó - beginners



A |||. Budapesti Nyári Tánctanfolyamot
1986. !ú|ius 21. és augusztus 2. között rendezzük.

l l l .  Budapest Summer Dance Workshop wil l  take place

from the 21. July to the 2. of August 1986.

JELEtt|TKEzÉg up
(apptication form)

NÉv:
(name)

szÜLErÉs| ÉV:
(date of birth)

c Í t v t :  . . . . . . . .
(home address)

TELEFoNsáM:
(telephone)

IsKoLÁK, MESTEBEK:
(schools, masters)

TÁNcos, TÁNCPEDAGTGUs| TEVÉKENYSÉG
(dance activity)
Az AúBB| TANFoLYAMoKoN KÍVÁNoK RÉsrr VENN|:
I wish to participate in the following courees:

|. JAZZ.BALETT kozdó - boginneÍs !
||. JAZZ-BALETT ha|adó - advanc€d D

|||. AFRO k6zdó - b€ginnors n
|V. AFRo ha|gdó - aó'snc€d tr
V. KONTAKT kszO{i - bogirrrs tr
Vl. KOiITAKT hCadT - adtr.ncsd !

A részvóteli fgltáta|ekd isÍnsBm ás dbgadom.
l know and dccept ú @nütio'li

1  9 8 5 .
8|áÍÍás _ signature

szÁLLÁsFoGuLÁs - AccoMoDATloN
A fent |oÍrt fe|této|okta| .... '.. íő részérB szá||ást kárek. Visszaigazo|ásuk
után 8 dÍ'i8t ha|adókta|anu| b.'ftr6bm.

l ask for accomodation fü...'''.. rrsoltts). rll pay the fee at my arrival.
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BoJTl JUD|T 1056Bud!p.!t'hányiu.12.
Hungary

BALERINA
TÁNaKELLÉK sruKÜzLET

Balett

Jazzbalett

VeÍsenytánc

szteptánc

Néptánc -  Pantomim

Aerobic - MűVészi torna

RevÜtánc

Jégtánc

Kosztiimök

gyakor|óruhák

cipők - csizmák

har isnyák -  to lIak

f|itterek kaohatók

HIBDETÉs

Tc|cíon: 372.644

a|áÍIás - signature


