
Az ÚJ TÁilcszEilLE
az 1983-tó| évente megrendezett Budapesti Új Tánc Verse-
nyek szerves folytatása. Cé|ja' hogy |étéve| és díjaiva| bízta-
ti|ag hasson új e|öadások és e|öadók bemutatkozására és
egyben firumot teremtsen, aho| a Magyarországon hivata|os
támogatásban nem részesii|ó modern tánc és táncszínházi
törekvések ta|á|kozhatnak a műfaj kia|aku|ófé|ben levó kö-
zönségéve|.
Reméljük' hogy az Új - a múvészettö| idegen versenysze||e-
met me||ózó - Íorma a korábbiná| is sikeresebben fogja szo|.
gá|ni az új törekvések kibontakozását.
Az AUGUSZTUS 2-ÁN vasárnap a Petófi Csarnokban megren-
dezésre kerü|ö BUDAPESTI ÚJ TÁNc szEMLÉt.r| a meghívott
produkciók mel|ett je|entkezés és 100'- Ft nevezési díj |eÍi-
zetése után az e|ózsÚri döntése a|apján proÍik és műkedve-
|Ők, magyarok és kü|Íö|diek egyaránt bemutathatják a modern
táncszínház körébe tartozó, 10 percné| nem hosszabb, eddig
be nem mutatott produkcióikat '

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 Íorum where not subsidized hun-
garian modern and dance theatre tendencies can meet with
their new public. We do hope this new-not competit ive-
form wil l  serve even better the development of these tenden-
cres.
BUDAPEST NEW DANOE REV|EW to be he|d on the 2nd oÍ
August in the PetöÍi Csarnok wi|| present invited productions
and wi|| except the app|ication oÍ proÍessiona|s 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
(3-4 DM) and show the production to a previous jury.

T!{E PRICES

MAIN PRIZE of the Creative Movement Studio 4000.- Fts
BEST HUNGARIAN PRODUCTION's PRIZEs

A DíJAK!

FTDÍJ, a KreatíV Mozgás Stúdió díja
A Petóf i csarnok díja a LEGJoBB MAGYAR
PRODUKCITNAK
KtztNsÉGDíJ, a Kreatív Mozgás Stúdió díja
A Magyar TáncmÚvészek Szövetségének dí|a
a LEGJoBB MAGYAR TÁNcosNAK

oÍÍered by the PetöÍi csarnok
PRIZE OF THE PUBLIC
oÍfered by Creative Movement Studio

3000.- Fts

2000.- Fts4000,- Ft

3000,- Ft
2000,- Ft

1500.- Ft

PRIZE FOR THE BEST HUNGARIAN DANCER
oÍfered by the Hungarian Dance Federation 1500.- Fts

The JURY wi|| be composed of the teachers oÍ the workshop
+ Livia Fuchs dance crit ic.

A zsÚR| tagjai: a kurzuson tanító mesterek és Fuchs Lívia
tánckrit ikus.
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9.00- 10.30 I .  CHEIKH TIDIANE -  AFRO

ónRneuo - TIMETABLE
1987. jú|iús 20-31. hétföt ö| péntekig

20-3.l JuIy Monday to Íriday

|V. Budapesti Új Tánc Szem|e
lV. Budapest New Dance Review

NEvEzÉsl LAP
(entry Íorm)

A BEMUTATÁSRA KERÜLÓ MÚ:
Production to be shown)
- cÍtvtE:

(title)
-  TDTTARTAMA:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(duration)
- ZENE:

(music)
- HANGoslTÁs MTDJA:

(technical requirements Íor music)
- KoREoGRÁFUS/RENDEZT:
, (name oÍ choreographerldirector)
- RÉSZTVEVT SZEMÉLYEK'

rnames oí arÍlsts)
- EGYÉB MEGJEGYZÉSEK: ''::?:::: ??::?:::l
n iiii..l]i'á.i. iio]"ii i"iiji"r"t"i ";;;;' ; ;; ;;ili;il;i;i;.h;; ;;;.
zájáru|ok. A nevezési dÍjat beÍizetem a KreatíV Mozgás stúdiónak.
(l accept the conditions of the competition. I permit video recording.
l Will pay the participation Íee to the management')
A PRoDUKo|TÉRT FELELÓS szEMÉLY
(person responsible Íor the production)

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

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

14.15-16.15 |V. ANGELUS |VÁN KoMPozÍc|T
16.30-18.00 V, BRUCE TAYLOR _ JAZZ

kezdók - intermediate

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

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

't  1.15-12.45 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 lVÁN
GYERMEKTÁNc PEDAGTGIA
CHILDREN DANCE METHODS

16.30-18.00 X, DICK O'SWASNBORN.JAZZ
kezdók - intermediate I
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