
A KREATíV MozcÁs STÚD|T 1983 öszén a|akult: a mo-
dern tánc műÍajában jártas táncművészek képzése me|-
|ett a|kotókész szabad emberek neve|ését ttjztÜk ki cé|u|.

Az a|só korhatár 6 év, á|talában isko|ás korti| lehet hoz-
zánkjárni. Felső korhatár nincs: a Iegidosebbeknek szán-
tuk KoNDÍc|o .60 címÚ Íogla|kozásunkat (7)'

Az ö|tözködésrő| : bármi megÍe|e| ami képyelmes' ami
nem akadá|yoz a mozgásban. Legjobb a pamut tánctrikó'
tréningnadrág, pamut po|ó. Nem divat az uniÍormis' sem
a divat. Legjobb ha mezít|áb vesz részt az őrán (az ö|tö
zők, WC-k, zuhanyozók kÖve Íűtött, a táncterem pad|ójára
tény|eg soha senki nem lép utcai cipőben)' könnyŰ tánc-
papucsra csak a ha|adóbb táncórákon |esz szükség a
forgáshoz.

A||andó óráink me|lett rendszeresen hirdetünk vendég-
mesterek vezetéséve| hétvégi i||etve idŐszakos kurzuso-
kat.

Szívesen teret adunk minden hozzánk köze| á||i kezde.
ményezésnek'

Beiratkozás:
1989. szeptember 4.én és 5-én'

Tanévkezdés:
1989. szeptember 5.

1989/90

Őrarend o Tájékoztató



oRAREND 1989/90. délelótt
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

7.00-8.00 1. Kondíc i i 2 .  Kondíc ió

8.00-9.00 3. Kondícii 9. Jazz-AÍro 4. Kondíció 5' Kondíció 9. Jazz-Atro 11' Gyógymozgás

LO0-10.00 10. JazzÍánc
9.00-10.30, 6. Kondíció 7.  Kondíc ió '60 10. JazzÍánc

9.00-10.30 8. Kondíc ió 12. KondÍció

Szombat; ]Í. ]?.]3-]]:E SÍEEE [:.'jÍ.

StÚdiónkban havi tandíjat ke|| Íizetni. Ezt jelentkezéskor
az első két hónapra, majd minden hónap 10-ig ke|| befi-
zetni. Tanítási szüneteket az á|talános isko|ai rend szerint
tartunk. Visszatérítésre csak orvosilag indoko|t esetben
van mód.

ANGELUS |VÁN három hónapos őszi i l|efue tavaszi sze-
mesztereire (22_25) va|amint az iráinak időpontjaiban
meghirdetendó időszakos kurzusokra a je|entkezéskor
egy összegben kell beÍizetni a tandíjat.

. l

Árainkat az á|ta|ános áremeIkedés kb. fe|éve| eme|tük:

TANDíJ:

Gyerekórák (1F21)
||eti 1 x 1 óra (1- € , 11-12, 30)
He t i  2x  1  ó ra  (9 ,26 )
Jazz tánz (10, 27)
Sztepp (13-14)
Képzőművészet (28-29)

Ha|adi őra (25)
Jazz, modern kezdő (22)
Jazz, modern, kompozíció (23_24)

Havi
480
260
520
650
320
270

3 hónapra
2100
1500
1900

,.:::.t : ..-:'a ;
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óRlneno 1989/90 dé|után
Hétfő Kedd Szerda CsÜtörtök Péntek

14.45
15.00 20.

9-13
évesekt c .  t 5

15.30
15.45

16.00
. 16:15

16.30 ---+

25. Jazz,
Modern,

Kompozíció l
(haIadó)

2 4  . l a z z

Modern,
KompozÍció

(kezdő -
középhaIadó)

24, Jazz,
Modern,

Kompozíció
(kezdő *

középhaiadó)

25. Jazz,
Modern,  l

Kompozíció .
(haIadó)

t v .
9-13 évesek

(kezdó)
16.45

17.00
17.15

9-13 évesek
(kezdó).

21,
9_]3 évesek

(haIadó)

? 1

9-13 évesek
(haladó)

20.
o_12

évesek
t o .

G-9 évesek
(kezdő)

17.45
18.00
18.30

't6.
6-9 évesek

(kezdő)

18.
8-]2 éves

Íiúk

18.
&-.12 éves

ÍiÚk
17.

6-9 évesek
..:

1 7 .
6-9 évesek

18.45

í o  a n

19.00
19. '15

22. Jazz,
Modern
(kezdő)

zo-
Kondíció

tánc

zo.
Kondíció

tánc

22. Jazz,
Modern
(kezdő)

t , , .:
25.

Jazz,
Modern

Kompozíció
(haIadó)

19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

23. Jazz,
Modern,

Kompozíc|ó
(középhaIadó)

27.
Jazz
tánc

27.,
Jazz':
tánc

21.15-22.15 30.
Gyógymozgás

r.':.
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KÁLMÁN FERENC a Berger Gyu|a á|tal Vezetett modern
tánc együttes tagja:
_JAzz TÁNc óráimon (10, 27) a stí|usra je||emző test-

helyzetek, izo|ációk, ugrások, forgások, kombinációk
belsó tudatosságon a|apu|ó könnyed kivitelezését tanÍ-
tom.

_ KoNDícto óráimat annak ajánIom aki rendszeresen és
a|aposan át akarja mozgatni testének minden porciká-
ját. Anatómiailag is he|yes, vá|tozatos gyakor|atokka| jó
zenékre. (1- € '  26)

JAzz, MoDERN, KoMPozíCló címet viselnek ANGELUS
|VÁN kamasz és iÍjú korosztá|ynak szánt táncórái. (22_25)

- A testi, leIki és szakmai szempontok (már amennyire
ezek kü|önvá|aszthatók) egyen lő mértékben határ oz-
zák meg óráim tematikáját. ,,Az ember ha nem épü|
akkor om|ik.' ' A tánc számomra szavakná| hitelesebb
eszköz az önkiÍejezésre, a kapcso|atteremtésre. Öröm-
forrás. Hajszá|pontos önismeret és |ehe|etfinom kom-
munikáció. A táncos szó szerint elbukik ha centruma
nincs egyensÚlyban.

- A Martha Graham és José Limón nevéve| íémjelzeü
modern iánc technikák és a kontakt tánc, színházi és
bö|csész mÚ|tam, a ke|eti világnézetek inspirá|ják eze-
ket a rendszeres együtt|étekei.

tsszes tánciránk Vegyes de van egy iránk kifejezetten
8-12 éves F|ÚK-nak |ván vezetéséve|' (18) |tt akrobatiká-
val bóvÜ| a gyerekórák anyaga.

GYEREK FoGLALKozÁS-ai nkat tú l nyomó részt törzsven-
dégek |átogatják, sokan 4-5 éve is. Az a|só- és fe|sótago-
zatos korosztá|y részére egyaránt indítunk kezdó, közép-
ha|adó és haladó csoportokat.

A |egÍóbb cé| a Íelszabadu|t a|kotó készség e|ócsa|ogatá-
sa, s az ahhoz szükséges eszköztár kiÍejlesztése. |gy
növendékeink képzettsége a mrjvészi pá|yára s az érzé-
kenyebb é|etre egyaránt nyitott' A ,,módszer'' kétségteIen
nemzetközi hírre tett szert.
Egységes fe|Íogás jegyében a kezdőket (16-17'.19_20)
slTKEY GABR|ELLA a ha|adókat (21) |ván vezeti. Uj kollé-
ganőnk, SÁGHY EMESE he|yettesÍti őket szükség esetén.

szTEPP iráinkat a nagy népszerűségnek örvendŐ PÉCS|
G|Z| vezeti a maga precíz és élvezetes, egyedÜ|á||ó stí|u-
sában kezdőknek és immár ha|adóknak is (13-14)

GYoGYMozGÁs iráinkat Dr. GtNcZY GERGELY hirdet-
te meg ,,egészségtelenü| é|ó egészségeseknek'] va|a-
mint ,,sportolóknak és tánco|óknak''. orvosi és táncosi
tanuImányainak szintézise ez az ÚjszerŰ tematikájÚ Íog.
|a|kozás (11' 30)

KÉPzoMÚvÉSZET iráinkat szerdánként tartja K|SKÉRY
CS|LLA, a kisebbeknek 17 a Íe|sősöknek 18 óráti| (23_24)


