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A debreceni DÉLIBÁB Népzenei Együt
tes máj. 17-től aug. 17-ig az Amerikai Egye
sült Államokban és Kanadában vendég
szerepeit. A kiadós turnén az együttes 70 
alkalommal lépett a közönség elé New 
York, Washington, Pittsbourgh, Toledo, Al
bany, Niagara Falls, Toronto, Montreal, 
Quebec és más városok színpadain, klu
bokban, kórházban, koncerttermekben és 
szabadtéri fesztiválon. A fellépések soro
zata már egy korábbról kiépült bemutató
sorozat része lett, hiszen Magyar Judit és 
Kálmán, az Amerikai Magyar Folklór Köz
pont vezetői évek óta meghívják a magyar 
oktatókat, táncosokat és muzsikusokat, 
hogy az Újhazában táplálják a korábbi 
vagy későbbi magyar emigráció érdeklődő 
fiataljait.

Mire lapunk megjelenik, már lezajlott az 
egyik, hihetőleg legnevezetesebb európai 
táncművészeti vállalkozás: Párizs városa 
nov. 4 -10  közötti időtartamra hirdette 
meg az I. Párizsi Nemzetközi Táncver
senyt, a Théatre des Champs-Élysées 
színpadán, mégpedig a 22. Párizsi Tánc
fesztivál alkalmából. A versenyről, ame
lyen híradások szerint Yvette Cbauvirée 
elnökölt a zsűriben, s amelyen 30 000 fran
kos első díjakat tűztek ki, remélhetőleg 
még beszámolhatunk hasábainkon.

A francia kormány Alwin Nikolais kore
ográfiái munkásságát ebben az évben a 
legmagasabb állami elismeréssel, a Fran
cia Becsületrenddel honorálta. — Mint is
meretes, A. Nikolais és növendékeinek 
munkássága a hetvenes években sokolda
lú megtermékenyítő erővel hatott a francia 
tánckultúrában.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK  
TARTALMÁBÓL:

Balettm üvek az Operaház m egújított

Már hírt adtunk arról lapunk októberi 
számában, hogy a budapesti KREATÍV 
MOZGÁS STÚDIÓ augusztusban nyári tan
folyamot, valamint „Uj tánc versenyt" ren
dezett. Terjedelmi okokból korábbi híradá
sunk mellől sajnálatosan elmaradtak az 
illusztrációk, s most pótoljuk őket Magya- 
rossy Zoltán felvételeivel: a három képen 
Milagros Desdunes próbatermi órája, to
vábbá Gayle McKinney és Donald M. Grif
fith dzsessztánc-órája látható, valamint a 
verseny olasz szólistája: Dario Cagnin.

színpadán
Bem utatók Berlinben, az NDK Ünnepi 

Napjain
Pantom im -körkép az őszi Budapesten  

A prágai Károly-Egyetem  modern  
balettje

PRIX DE LAUSANNE 1985. Az egyre elis
mertebb svájci balettverseny -  úgy tűnik 
— összeházasodott az észak-amerikai fó
rumokkal, s ennek jegyében az 1985 janu
árjára hirdetett versenyt kiegészítette az 
arra érdemes táncosok egyhetes New 
York-i tartózkodásával, sőt egyéb fellépési 
lehetőségekkel. Szokás szerint a versenyt 
a jövő év második felében rendezik meg.


