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N em zetközi
tá n c k u r z u s
A Magyar Táncművészeti Főiskola immár 
hagyományosnak mondható, hatodik alka
lommal rendezett nyári tánckurzusán — au
gusztus 21 és szeptember 3. között — körid
őéiül ötven amerikai, török, izraeli, hollandiai, 
olasz, osztrák, német, spanyol, belga, taiwani, 
horvát, szlován és román vendéghallgató ta
nult a főiskola saját mestereitől (Kún Zsuzsá
tól, Koren Tamástól és Lőrinc Katalintól), il
letve Judy Williams amerikai, valamint Lud
milla Malgina és Borisz Nadtocsij szentpéter
vári mesterektől. A viszonylag nagyobb lét
számmal érkezett amerikai es törökországi 
csoporttal Éhn Éva balettmester külön is fog
lalkozott.
A hallgatók a gyakorlatok mellett rendszere
sen nézték videófelvételeket a klasszikus ba
lettrepertoár anyagából. A kurzust 1993-ben 
augusztus 11—24 között rendezik meg ismét.

N ép tán c fe sz ti v á ló k
Július végén Pécsett másodszor aratott nagy 
sikert a Nemzetközi Néptáncfesztivál. Viaa- 
kovics Antal, a Baranya Táncegyüttes művé
szeti vezetője, a fesztivál főrendezője hazai és 
számos külföldi együttest mutatott be négy es
tén át a szabadién színpad hivatalos nézőszá
mát többszörösen meghaladó közönségnek. A 
Szeged Néptáncegyüttes és a házigazda Bara
nya Táncegyüttes produkcióin kivül a San Se- 
bastianból érkezett baszk s a zágrábi horvát 
táncosokj a hollandiai facipősök, a német s a 
török néptánccsoport szórakoztatták, és az 
előadások után táncházi mulatságba is hívták 
a fáradhatadanokat. A szervezők már a III. 
Fesztivált tervezik; csak azt sajnálják, hogy az 
utazási irodák miért nem fedezték még fel az 
idegenforgalmi szempontból is oly jelentős és 
hasznos kulturális eseményt.

A Vasas Amatőr Művészeti Tanács szervezésé
ben szeptember 19-én tartották Dunaújváros
ban, a Bartók Béla Művészetek Házában az 
Országos Vasas Néptáncfesztivált, amelyen 
a következő együttesek vettek részt: Csepel 
Táncegyüttes (Budapest, Varga Zoltán művé
szeti vezetésével), a Dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes (Szögi Csaba művészeti vezeté
sével), az Ikarus Néptáncegyüttes Székesfe
hérvárról, Török Sándor művészeti vezetésé
vel, az Ózdi Olvasó Egyesület N éptánccso
portja (Balog Zoltán művészeti vezetésével), a 
Szinvavölgyi Táncegyüttes Miskolcról, Jona 
István művészeti vezetésével, valamint a Stol- 
ler Antal vezette, jubiláló Vasas Művész- 
együttes tánckara.

Gazdag, választékos néptáncseregszemlére in
vitált a Pest megye bemutatkozik című mű
sor meghívója. O któber 30-án a Budai Víga
dóban rendezte meg a Pest Megyi Népművé
szeti Egyesület azt a találkozót, amelyen a me
gye tizenöt táncegyüttese, zenekara, illetve ki
tüntetett szólistája lépett fel a Szigetvári Jó
zsef szerkesztette program keretében. Köztük 
például a tököli Délszláv Nemzetiségi Tánc

együttes, a galgahévízi Figurás Táncegyüttes, 
apzázhalombattai Forrás Néptáncegyuttes if
júsági és( felnőtt csoportja, a budakalászi Len- 
virag Táncegyüttes, vagy a Szentendre Tánc
együttes. A zenekarok közül például a bagi 
Tar is ny ás Népzenekar, vagy Dobák Katalin, 
a Népművészet Ifjú Mestere, ugyancsak Száz
halombattáról. A találkozót a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, illetve Pest Megye 
Önkormányzata támogatta.

Szezonnyit©
tá n c h á z
Szeptember második hétvégéién immáron 
harmadik alkalommal rendezték meg az Al- 
mássy téri Szabadidőközpontban az országos 
szezonnyitó táncházi mulatságot, melynek el
ső estéjén a magyarszováti hagyományőrző 
együttes lépett föl, és egész estét betöltő bállal 
kedveskedett a vendégeknek. A következő két 
estén a táncházas szakma hazai együttesei is 
bemutatkoztak. Többek között széki, dél-al
földi, eleki, gömöri táncokat is lehetett tanul
ni, valamint Kalotaszegi, moldvai csángó, szat
mári táncrendet is.
Bemutatkoztak az ifjú népművészek, cigány 
táncházat tartott a Lindri együttes Balogh Be
la vezetésével. A délszláv táncokat a Falkafolk 
Együttes tanította be, míg a Maskarades 
Együttes görög táncházat tartott. A háromna
pos programot a Magyar^Táncházi Kamara 
rendezte, Halmos Béla művészeti vezető irá
nyításával.
Újdonság az idén, hogy az aprók tánca; vala
mint a felnőtt táncház mellett kamasz tánchá
zakat is fognak tartani a fővárosi művelődési 
házakban.

P rem ier
Október 5-én a Táncfórum is bemutatta A 
Holdnak H áza van című mesejátékot Kiss 
Anna verseire, Rossa László zenéjére, Foltin 
Jolán koreográfiájával és rendezéseben a Biha
ri Kulturális Egyesület előadásában.

* * t>
November 8-án mutatja be a Rock Színház 
Várkonyi Mátyás—Miklós T ibor Sztárcsi- 
nálók című rockoperáját. A darab táncszámait 
Krámer György, a Rock Színház táncműhe
lyének művészeti vezetője készíti* * «!■
A Pécsi Balett november 13-án tartja új pre
mierjét Pink Floyd és Co. címmel. A balettest 
első részében Philip Glass-Pierre Wyss: A fal 
mögött (Behind the Wall) című pas de trois- 
ját táncolják. A második részben Az élet állo
másai című, a már ismert Herzog-koreográfi- 
át játsszák (Kitáró—Teán Michel Jarre zenéjé
re), míg a harmadik részben Herzog István 
eddig csak Dortmundban és^Braunschweigben 
bemutatott, Reflexiók című Pink Floyd-ba- 
lettjét adják elő.
Ugyancsak november 13-án lesz a Szegedi 
Balett újabb premieije; a Szegedi Nemzeti 
Színház Kamaraszínhazaban. A Kafkafkafka 
címet viselő est első darabját Imre Zoltán 
jegyzi koreográfusként (Álom Kafkáról cím
mel, Serge Aubry zenéjével), addig a második

részt: A várakozást Bozsik Yvette (Eric Satie 
zenéjére), míg a harmadikat: A mi cellánk cí
műt Juronics Tamás koreografálta.

* * *
A Honvéd Együttes táncszínháza is új pro
dukcióra készül. Novák Ferenc koreográfus 
rendezésében a Lúdas Matyi című verses mese 
kétfelvonásos néptánc-musical változatával le
pik meg a gyerek- és felnőtt nézőket, s ezúttal 
a táncosok éneklik Novák Péter és Jill ing Já
cint dalait.
Az előadás koprodukcióban készül: a Veszp
rém i Petőfi Színház adja a díszleteket és a 
jelmezeket, a Honvéd Együttes a darabot és a 
szereplőket. A veszprémi premierre novem
ber 15-én, a Petőfi Színházban, a budapestire 
december 8-án, a Nemzeti Színházban kerül 
sor.

V e n d é g já té k
November 7-én a Magyar Honvédség Műve
lődési Házában vendégszerepelt a Kínai Tánc- 
művészeti Főiskola pövendékegyüttese. Az 
intézmény felépítése és pz oktatás rendje ha
sonlít a Magyar Táncművészeti Főiskoláéhoz, 
de saját hivatásos együttessel is rendelkeznek, 
amely eddig már az USÁba, Kanadába, Spa
nyolországba, Ausztráliába^ is ellátogatott. 
Négy táncosuk, a „Kína kiváló művésze*’ cím 
tulajdonosai is bemutatkoznak majd Budapes
ten abban a műsorban, amely a tradicionális 
folklórtól a modern balettig ível.

T áncszem le
Elét budapesti helyszínen, huszonegy csoport 
részvételevei november 14—21 között nyílik 
meg az I. Magyar Kortárs Táncszemle. A 
szervezők — Angelus Iván; a Budapest Tánc
iskola igazgatója — vezetésevei bíznak abbao, 
hogy a mindeddig nehezen kibontakozható 
magyar táncavantgarde különböző színvonalú 
és műfajú kezdeményezéseit kellő nyitottság
gal és érdeklődéssel fogadja majd mind a „hi
vatalos szakma”, mind a közönség. Soraiban 
— remélhetőleg — a holnap táncműhelyeinek 
alkotóival és művelőivel.

K onferencia
Szeptember 15—21 között Sárváron rendez
te meg a Nemzetközi Népművészeti Szövet
ség a 3. Európai Konferenciát „A kisebbsé
gek (népcsoportok)^ kulturális öröksége és 
kölcsönhatásaik Európában” címmel. A tudo
mányos előadásokat rangos hazai és külföldi 
professzorok tartották, és többek között a 
magyar folklór európai hatásával, a tárgyi 
népművészet továbbélésének formáival, a ma
gyarországi cigányság kulturális hagyománya
ival, illetve népzenei örökségünkkel foglal
koztak. A konferencia záró előadását — Eu
rópa népcsoportjai és kulturális örökségük — 
címmel dr. Andrásfalvy Bertalan művelődé
si és közoktatási miniszter, a rendezvény fő
védnöke tartotta.

T án cm ű v észek  a  
lá m  m ű v é sz e ié r t

A Táncművészet Baráti Köre és a Táncművé
szet című szakmagazin szerkesztősége az idén 
másodszor is megrendezi a Táncművészek a 
Táncművészetért című gálaestet, a Magyar 
Állami Operaházban november 2-án hétfőn 
este 7 órakor, a magyar színpadi táncművészet 
kiemelkedő együttesei: a PÉCSI BALETT, a 
GYŐRI BALETT, a SZEGEDI BALETT és 
a HONVÉD EGYÜTTES részvételével.
A művészek felléptjdíiukat a Táncművészet 
Alapítvány javára ajánlják fel.
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