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A KREATÍV MOZGÁS STÚDIÓ (1132 Bu
dapest, Csanády u. 19. T.: 494-393) aug. 12. 
és 24. között intenzív nyári tánctanfolyamot 
szervez, melyen a klasszikus gyakorlato
kat Gayle McKinney, a dzsessz-balett fog
lalkozásokat ugyancsak ö és Donald M. 
Griffith tartja, a modern táncórákat Milag- 
ros Desdunes, a biomechanikus tréninget 
a svéd Wilhelm Carlsson, míg a panto
mimpróbákat a már nálunk is ismert Yanci 
vezeti. A tanfolyam keretében aug. 19-én 
Új tánc versenyt rendeznek, melyre a nem
zetközi zsűri főleg a bátran kísérletező mü
veket várja.

A Magyar Állami Operaház igazgatósá
ga ápr. 18-án sajtótájékoztatót tartott a jö
vő évad várható fejleményeiről. A több
éves rekonstrukció eredményeként 1984 
szeptemberétől a nagyközönség ismét lá
togathatja az Operaház Népköztársaság 
úti épületét! (Ilyen csak ritkán fordul elő 
Magyarországon: az építők nemhogy be
tartották a határidőket, hanem még előre 
is hozták az átadás ütemét, abból a józan 
elgondolásból kiindulva, hogy „csak lakva 
ismerszik meg az ember", vagyis elegen
dő időt hagytak a beköltözésre, az új adott
ságok megismerésére és a szezont nyitó 
próbákra.) Mihály András igazgató tájé
koztatta a megjelent újságírókat arról, 
hogy az évad a szept. 25. 27. és 29-i dísz
előadásokkal kezdődik, a műsorban egye
bek közt A fából faragott királyfi új Seregi
verziójával.

Az új színházi évadban egyelőre balett
újdonságokkal csak mérsékelten számol
hatunk: dec. 8-ra várható az Erkel Színház
ban Fodor Antal új estje, jövő máj. 25-re 
pedig a Rómeó és Júlia legfrissebb formá
ja, Prokofjev zenéjére Seregi László kore
ográfiája. — Az ismét megnyíló reprezen
tatív épületbe számos balettet visszaköl
töztetnek az évadban: a Bartók-est, a Gi
selle, a Béjart-est, a Kylian-művekkel gaz
dagított koncertprogram, valamint a Ha
mupipőke várható a szezon műsorrendjén. 
— Nem felejthetjük el közben, hogy míg a 
társulatigazgató számos vendégénekes 
fellépését máris bejelentette, egyetlen 
vendég táncos szerepléséről nem adott 
hírt!

Érdeklődésünk regulázásához még nem 
árt számon tartanunk, hogy a 101. évadban 
az Operaház 170, az Erkel Színház pedig 
230 előadást kíván tartani. Immár felemelt 
alap-helyárakkal: az Operában korábban 
60-tól 5 Ft-ig vásárolhatott jegyet a néző, 
most 10 Ft lesz a legalacsonyabb helyár és 
100,— Ft a legmagasabb. Az Erkelben 
ugyancsak 10 forinttól emelkednek a hely
árak 80 forintig.

Kitüntették Kurt Peterst. Az NSZK neves 
pedagógusát és szakpublicistáját az év 
elején a német táncpedagógusok szövet
sége a „Deutscher Tanzpreis" díjjal tüntet
te ki. A Magyarországon is becsült Kurt 
Peters kitüntetéséhez őszinte üdvözlettel 
csatlakozunk.

A HARLEMI TÁNCSZÍNHÁZ székházát 
New York 152. utcájában vandálok pusztí
tották el -  közli hírei közt a Les Saisons 
de la Danse idei februári száma. A mind
eddig ismeretlen támadók szétdúlták a 
székház berendezését, bemocskolták a fa
lakat, vízzel árasztották el az irodákat és 
ellopták az audiovizuális berendezést. Az 
együttes ugyanott működő iskolája a tör
téntek miatt egy időre felfüggesztette mű
ködését. A károsult kitűnő színes társulat
nak máris számos művész és együttes fel
ajánlotta segítségét.

KÖVETKEZŐ SZÁ M U NK  
TARTALMÁBÓL:

Szöveg és mozgás a táncszinpadön 
Svéd táncpedagógus Budapesten 

Televíziós figyelő
Balettprogram a Royal Ballet társulatánál

Tízéves a csehszlovák televízió balettje! 
Szomszédaink mintha megelőztek volna 
bennünket... Az évforduló alkalmából a 
Tanecny Listy 84/2. száma számos fotót 
közöl az együttesről, valamint részletes 
interjút a társulatvezető Josef Bádal kore
ográfussal.

Mit tehet egy napilap a táncért? Ha akar 
— nagyon sokat! Legalábbis erre vall, 
hogy Európa egyik legpatinásabb és min
denütt számon tartott újságja, a Neue Zür
cher Zeitung idei január 14/15-i számában 
egy teljes nagyalakú oldalt szentel Balan
chine emlékének. Ismerteti a koreográfus 
pályaívét, esztétikai elveit, a zenéhez való 
viszonyát -  egy hetilapnak is becsületére 
váló terjedelemben. A magyar tánckedve
lő csak irigykedve nézhet erre a publicisz
tikai gyakorlatra.
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