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A 11. kölni koreográfiái versenyt az idén jú 
lius 5 -8 . között rendezték meg a kölni zene- 
művészeti főiskolán, a 24. Nyári Táncakadémia 
keretében. A negyvenkilenc jelentkezőből 14 
ország 35 pályázóját bocsátották versenyre. 
A zsűriben G. G. Caciuleanu, H. Eisele, B. 
Garski, B. Häger, S. Linke, M. Sanjo és H. 
Spoerli foglalt helyet, s közös döntésük alap
ján az első díjat az idén nem adták ki. A máso
dik díjjal viszont három művet jutalmaztak: a) 
THE KNIFE AGAINST THE WAVE (a New 
York-i D. Seiden és W. Shankin szerzőpártól), 
b) ANILLOS SIN DEDÓS (a barcelonai A. A. 
Miranda koreográfiája), c) PASSACAGLIA (a 
szintén barcelonai G. A. Ruiz-Lang tánca). 
A többi díjat ugyancsak barcelonai, illetve 
Grenoble-i és kölni pályázók nyerték el.

EGY TÁNCKLUB működéséről tájékoztat
tuk olvasóinkat lapunk szeptemberi számában, 
s most arról adhatunk hírt, hogy a klub az új 
évadra a főváros XIV. kerületéből átköltözött a 
XI. kerületbe. Eszerint az ÚJ TÁNC KLUB a XI. 
Cirmos u. 8. alatt, az őrmezői közösségi épü
letbe (Tel.: 266-224) tette át működését, s 
klubestjeit minden harmadik csütörtökön tart
ja, 18 órakor. (Megközelíthető a Móricz Zsig- 
mond, illetve a Kosztolányi Dezső tértől.) A kí
sérletező táncosok, koreográfusok és pedagó
gusok klubja ismét rendez filmvetítéseket és 
tréningbemutatókat, de pszichológusokat, or
vosokat is be kíván vonni a tánchoz fűződő 
eszmecserékbe.

Rádiózás közben, augusztus utolsó napjai
ban vettük a hírt, hogy az új színházi évadban 
Cserhalmi Imre igazgató megvált a győri Kisfa
ludy Színháztól. Őszintén sajnáljuk, mint 
ahogy azt is, hogy az új évadban várható Lor- 
ca-balett kapcsán a rádióközlemény „a színház 
balettkaráról" beszélt. Ne tűnjék szőrszálhaso- 
gatásnak, de szeretnénk, ha a már egyszer be
vezetett Győri Balett emblémanév változatla
nul fennmaradna!

Az Amatőr Néptáncosok Országos Tanácsá
nak fővárosi és Pest megyei területi bizottsága 
kissé megkésve, szept. 5-én tartotta alakuló 
ülésést. A Budapesti Művelődési Központban 
megjelentek egyhangúan Falvay Károlyt vá
lasztották meg elnöküknek.

Balettszinházak dialógusa címmel a Fáklya 
c. képeslap augusztusi száma terjedelmes 
cikkben foglalkozik az orosz és magyar balett
együttesek, illetve iskolák kapcsolataival. A 
cikk feleleveníti Békefi Alfréd pétervári mun
kásságát és a Rajmonda születésének körül
ményeit, utal 0. Lépési nszkaja, P. Guszev, N. 
Baltacsejeva és B. Bregvadze magyarországi 
pedagógiai tevékenységére, s méltatja Seregi 
László legutóbbi leningrádi betanításait is. A 
szovjet mesterek magyar növendékeiről szólva 
a lap közli Szabadi Edit és Harangozó Gyula 
fotóit.

Az Amerikai Balett Színház 
évad végi szenzációját a teljes 
Bajadér színrevitele jelentette. 
A közel egy évszázados Peti
pa koreográfiát Natalia Maka
rova dolgozta át Je. Cserniso- 
va segítségével, aki korábban 
ugyancsak a Kirov színház 
tagja volt. Makarova a felújí
tás során az eredeti befejezést 
is visszaállította. Eszerint a 
nálunk is közismert .Árnyak 
tánca" jelenet után a Nikiához 
hűtlen Solor még egybekel 
Gamsattival, az esküvői cere
mónián azonban megjelenik a 
halott Nikia árnya, s a szósze
gő „igen" kimondása után 
egy vihar mindent romba 
dönt. Képeinken Nikia szere
pének korábbi alakítói közül 
idézünk fel három híres tán
cosnőt: N. Dugyinszkáját, 0. 
Mojszejevát és I. Zubkovsz- 
kaját.
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