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Az első maryar kortárs táncszemile ta'lán minden hasonló
rendezvényen túltesz, legaüábbis ami a föllépő együtX \tesek számát illeti. A prog"1 ',tramokat bogarászva azonban
hirtelen megcs€ l ppaÍr a látni.
pontosabban a friss
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Icóng-csoport mellett a legbátrabb feladványt a Közép-
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elénk. A
Á hétszüwű,
hétszij,rulű'kapongó,kananuáelénk,
nli'monltők
ioaz
fÁntÁnafoi
ngimongók
igaz tö'rténetei
cí'mrnel. A történet azonban
hosszú volt, meg orémileg zavaros. Kár. A Berger egaüt.
úes régebbi ,kei.elí Bolyongó,sót.lol most talán végleg szern
eldl veszik, hiszen a pár éve

L LV' tt -é-9 * T9d9T tánc ígéretes
muhelyekent jegyzett
csapat
tagjai lassan szétszélednek:
ki erre, ki arra próbál szerencsét, egyéni karriert fa,brikálni.
Ismeretlen még a
Tertnészetes Vészek további
sorsa is; Csendzóna
cím(t
mál
a tavaszi
. . produkciója
premier idején is a híeulás
jeleit mutatüa. A SzegedíStúd,ió-bolett
ugyancsaik
régi
művekkel 'érkezett, ám a tár.
sulat időről időre arról győz
meg, hogy manapság a Tisza
partján dolgoznak a moderrr
nuryar
tánc
legképzettebb
nem
mrivészei.
Ujdonság
akadt az Artus háza talán
s€ m ; a szernle nyitóestjét is
God'o Góbor st.ríbjaszolgiíltattÁ a Z,ápturul előadasávat, ám

Móndy lldikó' oz Artus egyÜttes
togjo
jó,
a program változatlanul
sőt időszertibb, mint valaha.
A sorozat holnap ér véget,
de még van miböl váüogatni:
ma este a Dream Teom, valamint a Rock Színhó,z Tóncrnű,helgének estjét kínatja a
műsorfüzet, míg holnap Bagnolet koteográÍiai versenyének győáese,
Kozlőcs Gerzsofu Péter lép fel Ttanz Danz
nevú együtteséveíl. !égti,t egy
prernier
előtt áuó mú: a
Tó,ncműhelyben
Veszprémi
épp most íródik Mőtquez
Sző,z éts magá,ng című regényének koreográfiai változata, Hogy hol tart a munka,
kiderül
holnap
délután a'
Rock Színhózban.
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