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IV. BUDAPESTI

NyÁnt TÁucrnrurolYAM
És

Ú.r TEr'rc Szenale
1987. jÚ|ius 2O-augusztus 14.

IV. BUDAPEST

Sunauen Dnruce WonxsHop
AND

New DnrucE REVTEW
20 July-14 August



A KREATíV MozcÁs sTÚD|l 1983 szeptemberében a|aku|t.
tná||ó gazdasági munkaközösség. Fó tbvékenysége egy sa-
játos - kül önbözó modern tánctechnikákon, kísér|eti színházi
tapasztalatokon és egy, a résztvevók á|ta| kifej|esztett impro-
vizációs technikán aIapu|ó - metakommunikációs forma kiÍej-
|esztése. A kísérleti munka során elért eredmények sikerre|
a|ka|mazhatóak gyermekek és Íe|nóttek mozgásku|túrájának
és személyiségének fej Iesztésére.
Fe|adatunknak érezzúk a modern táncszínház ügyének e|ó-
mozdítását hazánkban.

The CREAT|VE MoVEMENT sTUD|o was Íounded in Septem-
ber 1983. lt is a private cultural enterprise. lt 's main activity
is to create a specia| kind oÍ metacommunication, based on
ditÍerent modern dance techniques, on experimenta| theatric
experiences and a unique improvisation meiltrod developed
by the participants' our resu|ts achieved in these Íie|ds can
be succesfuIly uséd in the simu|taneous menta| and physica|
education oÍ chi|dren and adults. We Íee| responsib|e to pro.
mote dance-theatre in our countrv.

Nemzetközi tanfo|yamainkon az a|ábbi mesterek tanítottak:
The fol lowing guest-masters tought at our international
workshops:

Matt Mattox UsÁ
Bruce Tay|or UsÁ
Gay|e McKinney UsÁ
Dona|d GritÍith UsÁ
Milagros Desdunes Kuba
Anne DreyÍuss Párizs
Cheikh Tidiane szenegál
Yance Bukowetz Kanada
Szkipe (Nagy JózseÍ) Párizs
Wilhelm Carlsson Stockholm
Tom Fjordefalk Stockholm
Vasvári Ti|da Svájc
Berger Gyula Budapest
Rhys Martin Ausztrália
Hervé Diasnas Párizs
Dominique Bagouet Párizs
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PROGRAM
1987'  júl ius 19.
Kü|Íö|di és vidéki Vendégeinket 14 órátó| várjuk a Kreatív
Mozgás Stúdióban
1987. jú|ius 20-24' és jú|ius 27-31. hétfótó| péntekig
TANcFoGLALKozAsoK a Rajk Lász|ó utca 88. sz. a|atti
á|talános iskoIa tornatermében
1987.-augusztus 2.
UJ TANC szEMLE a Petófi Csarnokban
1987. augusztus 3-7. és augusztus 10_14. hétfótó| péntekig
TANcFoGLALKozAsoK a Rajk Lász|T utca 88. sz. a|atti
á|ta|ános iskoIa tornatermében
1987. augusztus 1-0.
A III. EVEZRED TANCOSAI
A Magyar Táncmúvészek Szövetsége Modern Tánc
szekciTjának ü|ése, me|yre meghlvunk az ügyért magát
Íe|e|ósnek érzó minden szakembert.

PROGRAMME
1987 19th July
ARR|VAL of our students aÍter 2 pm. to Creative Movement
Studio (Budapest' X|||., Csanády utca 19.) |nscription,
accomodation. (On troleybus line 76)
20' to 24, and 27 . to 31. Ju|y monday_Íriday
cLAssEs at X|||. Rajk Lász|ó utca 88. (on tro|eybus |ine 79)
2. August
NEW DANOE REVIEW in PetóÍi Csarnok (Város|iget)
(Near troleybus line 79)
3. to 7. and 10. to 14. August
cLAssEs at X||l' Rajk Lász|ó utca 88'
10. August
DANCERS OF THE THIRD MILLENIUM
Reunion of the Hungarian Dance Federation's Mooern
Dance Section. We invite all experts responsible for the
subject



MESTEREINK
1987. július 20.31.

BRUOE TAYLOR a mai jazz két Íó irány-
zatának egyikét - a többnyire amerikai
négerek á|ta| mÚve|t jazz-stí|ust tánco|ja'
tanítja magas szinten' Rendkívü|i hazai
népszerúsége igazolta a New York-i
mester nemzetközi tekinté|yét. Immár
harmadszor Iesz stúdiónk vendége.
BRUCE TAYLOR is an excel lent dancer
and teacher in one oÍ the two main ten-
dencies oÍ actua| jazz dance cultivated
mostly by american black dancers.
Bruce's extraordinary popularity in Hun-
gary proved his international Íame' that's
why we asked him to return third t ime to
Budapest.

cHE|KH T|D|ANE N|ANE a  Szenegá| i
Nemzeti Ba|ett szó|istája' majd a Dakari
Mudra isko|a tanára vo|t ' Az aÍrikai Ío|k-
lTr e|emei Cheikh közvetítéséve| bei|-
|eszthetónek bizonyu |tak az európai tán-
cok, táncosok mozgásrendszerébe. Utós
(dob) tanÍo|yamot is indítunk táncosok
részére. (Dobok kérésre béreIhetóek
lesznek.) Cheikh szintén harmadszor
Iesz vendégmesterÜnk.
OHE|KH T|D|ANE N|ANE_so|ist oÍ the
Nationa| Ba||ett oÍ Senega|, Iater teacher
in Dakar Mudra-has shown the possibi-
I ity of the integration oÍ european dance
forms and aÍrican Íolk in his interpretati-
on. Cheikh wil l  give a percussion work-
shop too Íor dancers and musicians'
(Drums to be rented on previous re-
quest.)
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ANGELUS |VÁN kísér|eti színházi mú|tja
és posztmodern táncszínházi tapasztaIa-
tai határozzák meg koreográÍiai '  táncosi
és pedagógiai munkáját '  Mostani kore-
ográÍiai kurzusán a cé|: az á|moktól a
színpadi va|óságig vezetó út közös Íe|tá.
rása.
ANGELUS |VÁN's choreographic, dance
and pedagogic work are determined by
his experimental theatre past and actual
postmodern dancetheatre experiences.
The choreographic workshop's aim is to
l ive together the route from the dreams
to the danced real ity.



MESTEREINK
1987. augusztus 3.í4.

GYERMEKTÁNC PEDAGTGIA

ELLEN ROBBINS New Yorkban a Modern
Tánc szü|óheIyén Grahamtól Cunningha-
mig a |egnagyobbaktó| tanu|ta a mestér-
séget. Az amerikai modern gyermektánc
pedagógia igazi sztárja' 86-ban Bessie-
díjat kapott munkásságáért.
ELLEN ROBBINS studied the dance at the
very birthp|ace oÍ Modern Dance Írom
the greatests from Graham to Cunning-
ham. She is a real star in chi ldren's
modern dance teaching, in 86 she got the
Bessie award Íor her activity.

ANGELUS |VÁN évek óta sikerre| a|ka|-
mazza eredeti gyermektánc pedagTgiai
módszerét, mely a koncentráció és a
mozgáskészség ÍejIesztése meIlett a
kapcsoIatteremtésre és az önkiÍejezésre
he|yezi a hangsúlyt. Módszerét t öbb a|-
kaIommal tanította kü|Íö|di pedagógu-
soknak.
ANGELUS |VÁN teaches Íor years his ori.
ginal chi ldren dance method which be-
sides the development of concentration
and movement qual it ies accents the im-
portance oÍ expression and metacom-
munication. He succesful ly demon-
strated his method to european teachers.

D|cK o'sWANBoRN az európai jazzm(l.
he|yek á||andó, népszerú vendége. HÍre
után maga is Budapestre érkezik. Az á|-
taIa képvise|t jazztánc stí|us természete-
sen simuI be|e az eurTpai lánchagyomá-
nyokba.
DICK O'SWANBORN is a constant and
popuIar guest oí the european jazz
workshops. This summer aÍter his Íame
he arrives to Budapest. His jazz dance
style is organic to our european dance
regacy.

ARUP GHosH Ka|kuttában született,
gyerekkorátó| e|mé|yü|ten tanulta a kÜ-
|önbözö indiai táncstí|usokat. Több nagy-
sikerü indiai Íi|m fószerepe után önál|ó
műsorávaI turnézik és nemzetközi kurzu-
sokon tanit.
ARUP GHOSH was born in Calcutta, stu-
died from his early age the diÍferent in-
dian dance sty|es. AÍtér his success in
main ro|es oÍ f i lms he gives so|o dance
performances and workshops across the
world.



TUDNlvALóK

FELTÉTELEK

A tanÍo|yam e|ókészítése érdekében kérjük, jeIentkezését és
a részvéte|i díjat mihamarabb juttassa e| szemé|yesen vagy
postán a KreatíV Mozgás Stúdiónak' A jelentkezéseket a rész-
Véte|i díjak beérkezésének sorrendjében fogadjuk e|.
Fotó- ' videó- és hangfe|véte|ek csak a rendezók engedé|yéve|
készíthetök.
Az eset|eges programváltozás jogát fenntartjuk.
A csoportbeosztásró| Vég|egesen a mesterek döntenek.
Sérü|ésekért és tárgyak eIvesztéséért feIe|Ősséget nem vá||a-
lunk .  i t
A Íog|a|kozások kizáró|ag a rendezók á|taI kiadott á||andó
\'agy a|ka|mi be|épókke| |átogathatók, me|yeket a terembe
|épéskor minden a|ka|omma| kérünk Íe|m'utatni, i l|. átadni.
Késve érkezök a táncterembe nem mehetnek be'
Eset|eges prob|émáival, javas|ataiva| kérjÜk fordu|jon biza-
IommaI a rendezökhöz.

IMPORTANT

col{DtTtoNs
Photo, video and sound recording prohibited uniess with the
permission oÍ the management'
The management has the r ight to make any changes if re-
qu i red .
Final decision on the composit ion of the groups wil l  be made
by the masters.
The management wi|| not take the responsibi| ity Íor injuries
and lost objects.
Admission t ickets issued by the management are needed to
attend classes. Please show tickets on entree.
Latecomers are not al lowed to enter the room.
In case oÍ any prob|ems and suggestions p|ease consu|t the
mana9ement.

FEES
'1 course 1600.- Forints 4 courses 5100.- Forints
2 courses 2800.- Forints 5 courses 6200.- Forints
3 courses 4000.- Forints 6 courses 7200.- Forints

7 or more 8200.- Forints
one |esson Íee 170.- Forints

Chi ldren age 7 to 12 can participate on the chi ldren dance
pedagogic workshops:

one course Íee: 400'- Forints
both course 600.- Forints

ACCOMODATION

Our Studio reserved a l imited number of places in the roman-
tic co||ege oÍ the State Ba||ett Institute in the Very center of the
town bétween the Danube and the Ge||ért hi||. 2-3 bed rooms.
Minimum 12 nights-price 2000.-Forints. Each addit ional
night 150.- Forints

-.r
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JTAilDíJ
'I kurzus
2 kurzus
3 kurzus

1600,- Ft
2800,- Ft
4000,- Ft

4 kurzus
5 kurzus
6 kurzus

5100,- Ft
6200,- Ft
7200,- Fl

Bér|et 8200'- Ft
Alkalmi jegy 170,- Ft

7-12 éves gyerekek részt vehetnek a gyermektánc pedagó-
giai kurzusokon:
egyik kurzus 400,- Ft
mindkét kurzus 600'_ Ft

szÁLL/ís
Vendégeink részére - megrende|és esetén - Stúdiónk kor|á-
tozott számban ku|turá|t, hangulatos szá||ást biztosít 2-3
ágyas szobákban az Ál|ami BaIett intézet dunaparti ko||égiu.
mában. Minimum 12 éjszakára 2000'- Ft-os áron. További
éjszakánként 150'- Ft.

I



AzŰlJ rÁrcsz=u*
az 1983-tó| évente megrendezett Budapesti Új Tánc Verse-
nyek szerves Ío|ytatása. Cé|ja, hogy létéve| és díjaiva| bízta-
tó|ag hasson új e|óadások és e|óadók bemutatliozására és
egyben Íórumot teremtsen, aho| a Magyarországon hivata|os
támogatásban nem részesü|ó modern tánc és táncszÍnházi
törekvések ta|á|kozhatnak a múfaj kia|aku|ófé|ben |evö kö-
zönségéve|.
Remé|jük' hogy az új - a mÚvészettó| idegen versenysze||e-
met me||ózó - Íorma a korábbiná| is sikeresebben fogla szol-
gá|ni az új törekvések kibontakozását.
Az AUGUszTUS 2.ÁN vasárnap aPetófi Csarnokban megren-
dezésre kerü|ó BUDAPESTI ÚJ TÁNc SZEMLEN a meghívott
produkciók me||ett je|entkezés és 100,- Ft nevezési oi; tet i-
zetése után az e|őzsűri döntése a|apján proÍik és műkedve-
|ók, magyarok és kü|Íö|diek egyaránt bemutathatják a modern
táncszÍnház körébe tartozó,10 percné| nem hosszabb, eddig
be nem mutatott produkcióikat.

A DíJAK!

FIDíJ, a Kreatív Mozgás Stúdió díja
A PetóÍi Csarnok díja a LEGJOBB MAGYAR
PRODUKCITNAK
KtztNsÉGDÍJ, a Kreatív Mozgás Stúdió díja
A Magyar Táncmúvészek Szövetségének díja
a LEGJoBB MAGYAR TÁNcosNAK

A zsÚR| tagjai: a kurzuson tanító mesterek és
tánckritikus'

BUDAPEST NEW DAI{CE BEVIEW

is an organic continuation of Budapest New Dance Com-
petitons organized each year Írom 1983. |t 's aim is to en-
courage the presentation oÍ new perÍormances and new per-
formers and to create a forum where not subsidized hun-
garian modern and dance theatre tendencies can meet with
their new public. We do hope this new-not competit ive-
Íorm wi|| serve even better the deve|opment of these tenden-
ctes.
BUDAPEST NEW DANOE REV|EW to be he|d on the 2nd oÍ
August in the Petöf i  csarnok wi|| present invited productions
and wil l  except the appl ication of professionals or amateurs,
hungarians or foreigners to show their modern or dance
theatre works no longer than 10 minutes and not yet shown
publicaly. Appl icants wil l  pay 100.- Forints appl ication fee
(3-a DM) and show the production to a previous jury.

TIIE PRICES

MAIN PBIZE of the Creative Movement Studio
BEST HUNGARIAN PRODUCTION's PRIZE
offered by the Petóíi csaínok
PRIZE OF THE PUBLIC
oÍÍered by Creative Movement Studio
PRIZE FOR THE BEST HUNGARIAN DANCER
otÍered by the Hungarian Dance Federation

The JURY WiIl be composed oÍ the teachers oÍ the workshoo
+ LíVia Fuchs dance crit ic.

4000.* Fts

3000.- Fts

2000.- Fts

1500.- Fts

4000,- Ft

3000,- Ft
2000,- Ft

1500,- Ft

Fuchs Lívia

1 1
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ónRneno . TIMETABLE
1987. jú|iús 20_31. hétÍötó| péniekig

20-31 July Monday to fr iday

9.00-10.30 I .  CHEIKH TIDIANE -  AFRO

10.45-12.15 II. BRUCE TAYLOR _ JAZZ
haIadók - advanced

12.30-14.00 I I I .  CHEIKH TIDIANE -  PERCUSSION.
DOB

1 4 .1  5-1  6 .1  5 lV. ANGELUS |VÁN KoMPozíc|T
16.30-18.00 V. BRUCE TAYLOR _ JAZZ

kezdök - intermediate

1987 augusztus 3-14. hétfötó| péntekig
3-14 August Monday to Friday

9.30-1 1.00 VI. ELLEN ROBBINS
GYERMEKTÁNc PEDAGTGIA
CHILDREN DANCE METHODS

11.15-12.45 VII. DICK O'SWANBORN-JAZZ
ha|adók - advanced

13.00-14.30 V||| .  ARUP GHosH- |ND|A| TÁNc
INDIAN DANCE

14.45-16.15 |X. ANGELUS |VÁN
GYERMEKTÁNc PEDAGTGIA
CHILDREN DANCE METHODS

16.30-18.00 X. DICK O'SWASNBORN-JAZZ
kezdők - intermediate

lV. Budapesti Új Tánc Szemle
lV. Budapest New Dance Review

NEVEzÉsl LAP
(entry Íorm)

A BEMUTATÁSRA KERÜLT MÜ:
(Production to be shown)
- cÍME:

(title)
-  TDITARTAMA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(duration)
- ZENE:

(music)
- HANGosÍTÁs MTDJA:

(technical requirements for music)
- KoREoGRÁFUS/RENDEZT:
, (name oÍ choreographerldirector)
- RÉszTVEVl SZEMÉLYEK.

ínames oÍ arllst'
- EGYÉB MEGJEGYZÉSEK:

(spdcial comments)

A kiirásban közo|t fe|tételeket ismerem. A mú videófe|véte|éhez hoz-
záiáru|ok. A nevezési diiat beÍizetem a Kreatív Mozgás Stúdiónak.
(l accapt the conditions oÍ the competition. I permit video recording'
I will pay the participation tae to the management.)
A PRoDUKo|TÉRT FELELTS szEMÉLY
(person responsible for the production)

- NEVE:
(name)

- cÍME:
íaddress,)

- TELEFoNSZÁMA:
(telephone)

a|áírás - signature

I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
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|V. BUDAPESTI NYÁR| tÁncrnupolvnna
lV. Budapest Summer Dance Workshop

JELENTKEZÉS! LAP
(application form)

NÉV: . . . . . .
(nama)
szÜLETÉsl  Év:  . . . ' . . . . . . . . . . .
(data oÍ birth)
CI| \ / :  . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(home address)
TELEFoNszÁM:
(telaphone)
IsKoLÁK, MESTEHEK:
íschoo/s, mastor9
TÁNcos. TÁNcPEDAGTGUsI TEVÉKENYSÉG
(dance activity)
Az ALABB| TANFoLYAMoKoN KÍVÁNoK HÉszT VENN||
I wish to participate in the tollowing coursas:

JÚL|Us 20-31.
I .  CHEIKH TIDIANE,  A ' ro
l|. BBUoE TAYLoR, Jazz haladó - advanced
l l l .  CHEIKH TIDIANE,  Dob.  percuss ion
|V. ANGELUs lVÁN, KompozÍció
V' BBUoE TAYLoF|' Jazz. kezdó- intermediate

AUGUSZTUS 3-14.
V|. ELLEN FloBB|Ns' Gyermektánc, chi|dren dance
V l | '  D lcK  o 'SWANBoRN'  Jazz .  ha ladó-advanced
V| l | "  ARUP GHosH '  |nd ia i  t ánc

lx. ANGELUS |VÁN, Gyermektánc, children dance
X. o|cK o'sWANBoRN' Jazz' kezdó - intermediate

A részvéteIi |eltéteIeket ismerem és e|Íogadom'
l know and acceot all condítions.

. . ' ' '  1987 ' . . . ' . . ' ' ' . . . . '  
; l ;í;-"p;;;;;;

szÁLLÁsFoGLALÁs . AccoMoDATloN
A Íent |s|rt Íe|tételekke| ........ Íó részére szá||ást kérek. Visszaigazo|ásuk után a
dijat haIadékta|anUI beíizetem.
I ask for accomodation tor ........ person(s). l ' l l pay the fee at my arrival.

!
!
!
!
!

!
!
!n
!
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X a|áírás - signature


