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Knenrív MozcÁs SrÚotT
H-1 132 BuDAPEST, csANÁov u. tg.

TELEFON: (361) 494-393

III. BUDAPESTI

NYÁR| rÁrucrnNFoLYAM
1986.  JÚL|Us 27 '_AUGUszTUs 8.

III. BUDAPESTI

Ú.l rÁruc VERSENY
1986.  AUGUSNUS 3.



A KREATíV MozcÁs S]ÚD|l 1983' szeptemberében
aIakuIt. tná||ó gazdasági munkaközössóg'
Fő tevékenysóge egy saiátos - kü|önbözó
modern tánctechnikákon' kísár|eti szÍnházi
tapasztalatokon és egy, 8 résatvovők á|ta| ki-
fej|esztett improvizációs technikán alapu|ó -
metakommunikációs forme kifej|esztóse. A
kÍsérleti munka során e|ért eredmányek si-
kenel a|ka|mazhatóak gyermekek és fe|nót-
tek mozgásku|túrájának és szemé|yiségé-
nek íejIesaésére.

The CREATIVE MOVEMENT STUDIO was founded in Sep-
tomber 1983. lt l 'b a private cultural enter-
prise. lt 's main activity is to croato a special
kind of metacommunication, based on dif-
ferent modgrn dance techniquos, on experi-
m€nt8| theatric experiences and a unique
improvisation method developed by the
participants. Our results achieved in these
fields can be succesfully used in the simul-
taneous mental and physical education of
children and adults,
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PBoGRAMJAINK SZEPTEMBERTóL JÚN|US|G

TÁNcFoGLALKoásoK
- Gyeraktánc (6-9 óvesek, 9-13 évesek}
_ Jazz.ba|ett' modorn tánc, improviáció

{ksmaszoknak ós fe|nótteknek kezdó és ha|adó gzintrn}
* Jazzaimnasztika é3 kondÍciótánc
- |ntonzÍv tánctanío|y8mok

ÚJ rÁNc rlug
(Táncmovószene| kepc8ol8tos szakmai programok,
fi|m. ós vídeóvetÍtógok mindon hó uto|só gzerdálán.}

MÜVÉszEr & tupnovtáctT
(A tánc és e társmovószotgk kÍsór|etezo egyénisógei mutátkozngk
bo a sorozEt kgrotábgn')

KÉPzlMŰVÉszEÍ| FoGLALKoásoK
Gprekeknek minden szerdán.

NemrctközÍtdnfolyamainkon TheÍo||owingguost.m86torslought
s2 elábbi m6storek tanÍtottrk: at ow lnternationa| workshops:

Matt MEttox USA
BruceTaylor USA
Gayl6 McKinnoy USA
Donald Griffith USA
Milagros Dosdunes Kuba
Anne Dreyfuss Párízs
CheikhTidiane Senegal
Ysnci Bukowotz Kanada
Szkipe (Nagy József) PárÍzs
W|he|m Car|sson stockholÍn
Tom Fjordefalk Stockholm
VasváryTi|da Svájc
Berger Gyula Budapast

t



BRUCE TAYLoR New Yorkban ól. Kivá|ó 'iazz.
és modern táncos. A mai jazzba|ott Amerika.
ós Európa-szerte ismert ós 6|i3mgn mostoÍo.l985-bon - fergeteges sikerre| - már t8nÍtott
nyáÍi tánctanfo|Yamunkon.

BRUCE TAYLOR is living in New York. Excellent
dancsr in jarz and modsrn. Wellknown and
highly approciated m8sior of today's lazz-style
through Europa 8nd Us' AÍt6r |sst yo8r,s succoss
comBs sscond timo to Bud8post.

HERVÉ D|ASNAS az ósi ke|eti (Tai-Chi-Chuanr
és 8 nyugati modem tánctechnikák (Graham
Limón. CunninghEm' kontakt) ótvözósévo| 816.
kítons ki s8iátos táncnYelvozotót. E|s6sorban
Ienyogó26 erejo virtuóz s2ó|ó e|óadás€ ivel vál:
ismamá, d6 tóbbok közltt Caro|yn Cor|sor
ogyÚttesébon is tánco|t. Amerikában kezden
tsnÍt8ni. Hiv8tásos táncosok me||ett szÍvesen
do|gozik kgzdókkgl és sükotnámákka| is. Buds.
p€sti kur2usán a befe|ó irányu|ó figy €|ém tökó.
lotesÍtéso párosu| m8jd 8 tost dinamikus moz
gásokre va|ó feIkószÍtóséVel.

HERVÉ DlAsNAs has begn developing his owr
danc6 languoge, a particular morging of the
anci6nt oriontel Thai-Chi-Chuan with tha mo
d6rn WsstBrn d8nco tochniques of Graham
Limón, cunningham, and contact. First of 8||
rising to fame for th6 fascinsting strength snd
remarkable vinuosity of his solo performances,
HD has since danced in a number of compa-
nies including that oí caro|yn carlson. H€ has
startad to teach in th8 UsA A t83k h€ now
continuos with proÍossionols End beginn6B lll
ov6r th€ wor|d. He takes a specia| int6Gí dó!í
and dumb dancers. Th6 cours€ in Br.rdapcst wil|
focus on tho porfgction oí concBntÍatioít witlin
thB dancgr 8nd thg dynamic movomenB oí his
body as well.

I

RHYS MART|N ausztrá| származású táncos ó3
roreogrófus, je|en|eg a mai német €xDresszio.
nista táncszÍnház egyik fe||egvárában, Brámá.
b8n tánco| a város vi|ághÍr0 €gyiittosóben. Kót-
szor vo|t 8 r8ngos Kö|ni Koreográfus Verseny
gyóztese saiát m0voivol. Az improvizációra ós
s tost kife,oz6 €szközoinok te|jességóre épÍt6
xoraográfiai stÍlusát ós módszorót ismerheti
mog 8 ie|ontkez6, akikot Rhys arra kér, hogy
há|óruhát, pizsamát, ágynomot hozzanak mi.
gukkal a fog|a|kozásokra.
RHYS MARTIN australisn born dancer, coreo-
grapher works in Bremen, one of the centers
of modern gorman exprggsionist danca thoatr6.
He won the Cologne Coreographic Competition
tvvico. The perticipants will study his coreogra-
phic stylo and way of working basod on impro-
visation and the use of all thg instruments oi tho
body. They should bring pyjamas, nightdressos,
pillors and sh66ts also can be useful proponios.

CHE|KH TID|ANE N|ANE, aki  E szonogá| i  Nem-
z€ti B8lgtt szó|istáia vo|t, majd a Dekari Mudra
tsko|óban tanÍtott, sikgros tá|i b €mutatkozá38
Után másodszor 'iön Bud8postre. Az aírikai
ío|k|ór e|emei ch6ikh közvetÍtóséveI beiIleszt.
hetónek bizonyultak az gurópai táncok moz.
gásrendszerébo. Ütos (uou) tanfo|yamot is
indÍtunk táncosok áE zenószok rószóre (dobok8t
kórósro biztosÍtunk).
CHEIKH TIOIANE N|ANE, sotoist of tho Nationsl
Ba||stt oÍ Sonega| for E numb6Í of years, and
latar teacher at the Mudra Schml in Dakar.
CTD wi|| be visiting Budapest foÍ tho sscond
time this summer after his success oí his ore-
sentation here last winter. In his work, CTD
has shown that tho intogration of slomonts from
African Ío|k|ore with tho discip|ine of European
dance Íorms can be achieved. There wi|| be
a tuition of both dancers and musicians in the
use pgrcussion instrumonts (drums will be
availablo on request).

I
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PROGRAM

|986. JÚLtus 27.-AUGuszTUs 8. .

Jú|ius 27., vasárnap 20 óra
PETÖF| csARNoK (Váro3ligot)

MÚsoffos MEGNYrÓ - oPEN|NG CEREMoNY

A moghÍvottakon kÍvii| mások öt|otoit
vagy mosorát is szívesen |át|uk' l

Július 28.-augusztus 1., hétíótó| póntokig
Budapegl X|l|., Ralk Lágzló u. 88.

TÁNcFoGLALKoásox g-tot 18.30.ig

Augugztus 3., vasárnap 20 óra
PETlFl csARNoK (Város|iget}

fu rÁtlc VERsENY
(rósz|otok6t |á8d a kóvotkezó olda|on}.

Augusaus 4-8., hétfőtó| póntekig
Budapest Xl||., Ra|k László u' 88.

TÁNcFoGLALKoásox g-tot 18.30-ig

Esténkánt szakmai programok
a KREATÍV MozcÁs STÚD|TBAN.

BRUCE TAYLOR - JAAZ (A terem)

|. ho|adó _ advanced 12.15-13.45
||. kozdó - beg|nners 17.oo-18.3o

HERVÉ DAsNAs _ TA|-CH|' MoDERN (A terem)
|||. ha|adó - advanced 9'00- 12.oo
lV. kezdó - beginners 

. 
Í4.oo-l6'45

RHYS MARTIN - TÁNcszíNHÁz, KoREoGMF|A (B terem}
V. ha|adó _ advEncad l 5.30*18.3o
V|. kozdó - booinnorg 9.0o-t 1,oo

CHE|KH T|D|ANE NIANE _ AFRo TÁNc ós DoB, ÜTts
V||. AÍto tánc 1 3,45- 1 5.1 5 (B terem)
Vlll. Dob, percuseion 1 1 .O0- 1 2.30 (C t6rem)

A torom 'B terom C terem

LOo* 10.00
9.O0- 12.O0

HERVÉ D|AsNAs
haladó

1il.

9.O0- t  1.OO
RHYS MARTIN

k6zdó V|10.o0- 1 I .oo

1 1.O0- 12.OO 1  1 .OO-  12 .30
CHEIKH TIDIADE

ütós V|||.I2 .OO-t3 .OO 1 2 . 1  5 -  1 3 . 4 5
BRUCE TAYLOR

ha|aoó |.l  3.oo- 14.00

4.OO- 15.OO

5.oo_ í 6.00

r 4.oo- 16.45
HERVÉ DlAsNAs

kgrdó
IV

' r 3 4 5 - t 5 . 1 5
CHEIKH TIOIANE

r  5 .30-  18 .30
RHYS MARTIN

haIadÚ

6-00- 17.OO

7.O0- r 8.00
17.OO- r 8.30

BRUCE TAYLOR
kezdó ||.

8.00- 19.00



RÉSZVÉTEL|DíJ

I kunus
2 kunus
3 kurrus
4 kunus
5 kunug

TUDNIVALTK

r200,- Fr
2000,- Ft
2800,- Ft
3600,- Ft
44OO,- Ft

A|ka|mi rószvóte| o89tón cgy fogla|kozás dÍ|a tto,- Ft.

A tanfo|yam o|ókószÍtó96 órdekében káriük |c|ontkoz&át ág a rószvóto|i
dÍiat mihamarabb iutta$a o| 3zemálYo3on vlgy poEtán a KreatÍv Mozgás
stúd|ónEk.

Fotó., vide& ós hangúe|vóte|ek csak a rendezók engedó|yóve| kószÍt-
hot6k.
A2 osotlogos progrEmvá|tozás .iogát fenntertiuk.
A csoportbeosztásró| vóg|egesen a mesterek döntenok.
sórülósokórt ós tárgyEk olvesztósóán Íe|elósságet nem vá||a|unk.

A fogla|kozások kizáró|ag a rendezók áha| kiadott á||andó v.gy alk8lmi
be|ópőkkel |átogath8tók, melyeket r tolomb€ |ópéskor minden a|ka|om.
mal kórÜnk fo|mut8tni, il|. átadni.

EsetIeges prob|ómáiva|, iava3lEtaivaI kórjük Íordulion bizalommal
a rendezókhöz.

CÍmünk - Address

KÍgatÍv Mozgás stúdió
H-1132 Budapgst.  X||| . ,  Csanády u. 19.
Tel . :  (361) 494-393

l||. BuDAPEST| ÚJ TÁNc VEBSENY

Az úi rörekvórsk ügyát támogaló voÍ8onyon 5-10 percnót n6m hosz.
sz8bb. nyi|vánosan bg nem mutatott movekke| |ehet indu|ni. Együtte-
sok ó3 magánszemó|yek, pro|lk és Ematórök, msgyarok óa kÜ|fö|diek
egyaránt indulhatnak'
Bátor, ggyóni hangvóte|o tánc-, il|otvo mozgásszÍnházi produkciók be.
mutatás.t vár|uk.

A verceny idópontia:
1986' augusaus 3., 2o órr

A verseny szÍnhelYe:
Pgtófi csarnok (Városliget)

Nevezósi dÍj produkciónkónr 1oo,- Ft

A zsüri tagjei:
Bruce Tay|or, Horvó DiasnEs, Rhys Martin, Cheikh Tidiane Niane,
Fuchs LÍvi8. Ange|us lván

A dliak:
- FloÍJ (4ooo,- Ft}
_ KtzÖNsÉGDÍJ (2ooo,- F0

Az |. Budapesti Új Tánc Verseny gyóÍosei vo|tak:

Hudi Lász|ó
Nagy Józseí
Ábrahám Ensóbot és Goda Gábor

A |l. Budapesti Úi Tánc Vorseny gyóaesei vo|tak:

Thierry Ba€
Rókás Lósz|ó
Richard Mouradian

I
I

I
J



III. BUDAPEST NEW DANCE
COMPETITION

In tho compotition organkd to itimullto now tandoncias. compEnios
end individuo|g, profeg9ion.b and amrtouÍ3, Hungarians and foroigners
can takg pan with worb no |ongor than 5 to t 0 minuto3. not y€t 3hown
publically.
We are looklng foruvard original, experlmental dance ond dancothoatro
works.

Dato oÍ compgtition:
3rd August 1986 I p.m.

P|ace oí compotition: ;,
Petófi csarnok
Bud8post, Városliget

ParticipEtion fee: 1O0 Fts

Members of jury:
Bruce Tay|or, Hervó Diasnas, RhY3 Mrn|n,
Cheikh Tidiane Niane. Fuchg Lívia, Ange|us |ván

Prizes:
Mcin Prize 4OOO.- Fts
Prize of Public 2000.- Frs

IIt. BUDAPEST SUMMER DANCE
COURSE

27th July-8th August 1986

PROGRAMME

27th JulY 1986 8 p.m. Poróff c!ámok (Váror|iget)
Opening Ccrcmony

B€sido invited compan|es othor gÍoup3 may perform.

28th Ju|Y to 13t AuguÜt Budapert xl||. Raik Lótzló utca E8.
Traininga (look timo-tablo)

3rd August Petóíi Csamok (Váro8lig€t)
|l|. Budapogt New D8nco comp€tition

4th to 8th August BudaPo3t x||l. Ra.lk Lász|ó utca 88.
Trainings

At nights proÍessiona| programmog in c|cat|vo Movomrnt studio.

PARTICIPATION FEE

: h
f,

'l\t
i-.'

1 courgo
2 courcsg -
3 courseg -

1200 FtB
2OO0 Fts
2800 Ft!

4 courrcr -
5 courscl -

3600 Fts
4400 Fts

szÁLLÁs
Vendágeink rászére - kü|ön
megrendelés - gsetán Stúdiónx
korlátozott s2ámb8n ku|turá|t
szá||ást biztosÍt 2.3.4 ágyas
szobákban a tanfolyam idótar-
tamá|a (12 ó jszakára) '|8o0,-
Ft-os áron. lgényát kórjük sür-
gós8n joIezze.

ACCOMODATION

Our Studio reserved a limited
number oÍ p|acos at a modest
hoto| in 2.34 b€d rooms 1 80o._
Fts íor 1 2 nighls. P|ease res€Ívo
urgently,

ParticiDation at ono |€3son - l40 Ft3

MPORTANT
Photo, video and gound recording p.ohibited unlegs with thc permiasion
of the manegomont.
The management has th€ right to mako any chrngos lf required.
Final decision on the compo3ition of tho groupr will bo mad6 by ths
masto15.
The management wi|| not tako the rospon3ibi||ty Íor injuries and |ogt
obiects.
Admigsion tickots i$u€d by the mrnagom€nt Ero noedod to anond
cla$es. P|eas€ show tickots on 6ntrc€.
|n caso oí any prob|ema and suggestions p|e$o con8u|l
tho manag6mont,



HIRDErÉs

BALERINA
rÁtvcrcrttÉrc surcÜztrr

Balett

Jazzbalett

Versenytánc

Szteptánc

Néptánc - Pantomim

Aerobic - Művószi torna

Bevütánc

Jégtánc

Kosztümök

gyakorlóruhák

cipók * csizmák

harisnyák - to||ak

flittere k kaphatók

BOJTI JUDIT
1056 Budapest, |rányi u. 12.

Hungary

l|l' BUDAPEST| ÚJ TÁNc VERSE|.IY

NEVEzÉsl LAP
(cntry forín)

A BEMUTATÁSM xeRÜll uÜ:
lProduction to be shown)
- cÍnar:

(titte)
- IDITARTAMA

(duration)
- ZENE:

(music)
- HANGosÍTÁs t',tTole:

|technical reguirements Íor music)
_ KoREoGRÁFUS/RENDEZŐ:

(name oí choreographer/director)
- RÉsZTVEVŐ szenaÉLYex:

(names oí artÍsts)
_ EovÉs ueclEcrzÉspx: . . . . ' . . . . . . . . . . .

(speciat comments)

A VERsENYKlíRÁssnH xtztLr relrÉreExrr tsnntnErra. l r,lÜ
vIDETFELVÉTEt.Éxez xozzÁ.lÁnulox. n NevezÉst oí.:lr
JÚN|US 3o.|G BEF|ZETEM A KBEATíV MozcÁs STÚD|ÓNAK.
l occept the conditions of the compctitÍon' l pcrmit video recording.
l will pay the particÍpation Íae tiil soth Junc to the management.
A PRoDUKC|TKÉRT FELELŐS szEMÉLY
Iperson responsible Íor the productionl

-  N E V E : . . . . . . .
(name)

- cíME:
(address)

- TELEFoNSZÁMÁ,:
Itelephone)

. . . . 1 9 8 6 .

J

vr\

r l
I
rl
I I

Telefon: 372-64É
a|áírás - signature
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|l|. BUDAPEST| NYÁH TÁNCTANFoLYAM

JELENTKEZÉSl LAP
(application form)

NÉv; . '
(namc)
szuLETÉs| Év; .. '
|datc oí bifthl
Cítrit: ..
(home address)
TELEFoNsáM:
(telephone)
lsKoúK' MESTEREKI
(schools, mastcrs)
TÁNcos, TÁNcPEoAGTGUsI TEVÉKENYsÉG
(dance activitv)
Az ALÁBB| TANFoLYAMoKoN KÍVÁNoK RÉszT VENNI:
l wish to participate in the íollowÍng courses:

|. JAZZBALETT {Bruce Tavlor) - haladó tr
||. JAZZBALETT (Bruce Tay|or} - kozdő tr
ll|. TA|-CH| _ MoDERN (Hervó Diasnas) - ha|adó n
|V. TA|.cHt - MODERN (Hervé Diasnas) - kezdó B
V' TÁNcszíNHÁz (nnys M6rtin) - hE|adó tr
V|. TÁNcszíNHÁz (Rhys M8ninl - kezdó n
V||. AFRo.TÁNC (Cheikh Tidianel tr
V|||. DoB, ÜTŐs (choikh Tidían6) 0

A rászvóte|i fo|tót €|okot ismeram ós e|Íogadom.
I know and accept all conditions,

. . . . . . . 1 9 8 6
a|áÍrás - signature

szÁLLÁsFoGLALÁs - AccoMoDAT|oN
A íont lgÍrt fo|této|okko| ...... fó rágzóre szá||ást kórok. Visszaigazo|ásuk
után r dÍi8t ha|adókta|enul bafizotom.
l ask for accomodatian for,'.... person(s), Í ll pay the fee at mY drrival.

. . . . . . , 1 9 8 6
a|áÍrás - sÍgnature


