
A Kreativ Mozgás stúdiót 1983-ban a|apitotta
Ange|us lván és Kálmán Ferenc, újtánctechnikákban
jártas e|óadóművészek képzésére' modern táncszín.
házi törekvések népszerűsítésére.

1990 ószéttjl a stúdió ad otthont egy egész éven át
működő intenziv kortárs táncművészeti tanÍolyamnak.
mely ezt a cé|t még magasabb szinten szolgá|ja
majd.

Azoknak, akik egyéb tevékenységük kiegészítésekép-
pen kivánnak táncot tanulni, a stúdió regge|i és esti
óráit aján|juk, me|yeket idén Pégsi Gizi neves sztepp-
tánctanár' Gá| Eszter, Gá|ik Eva, Kálmán Ferenc,
Seregi Viktória, Visontai Mik|ós _ a Berger Táncegyüt-
tes tagjai - valamint Sitkey Gabriella _ stúdiónk régt
munkatársa - vezetnek'

Íovábbra is teret adunk minden hozzánk köze| álló
rezdeményezésnek' rendszeresen hirdetÜnk hétvégi
és időszakos kurzusokat, befogadunk alka|mi rendez-
vényeket

1990/91

TAJÉKozTATo



Stuoiónkban je|entkezéskor kéttravr tarrdijat ke|l be...zetni, majd minden hónap 1(}g egy-€gy havi tan-
lljat. A tanév uto|só hónarÍábarr. májr'sban így nem
<eir frzetni.-anitási szÜneteket az á|talárrc isto.al rend szerint
:a11u nk.
i tanfo|yamok munkájába év kozben s be lehet kap.
:sliÖdni, a megtelt csoportokra etiiebntkezést Íoga-
: - . K  e l .

|GÉ|c|ó tánc
(l' a 3. + a 6' 14) ótáinkon e|óképzettséget és külön|eges
cÓttságe|at nrn lülctdó, anat&n|d|ag he|yes gyakorlato.
kat vTgtdh* zonéfs' a konddó pvÍtása, a rossz feszÜltségek
|.áp|tósc. a jó |ctirór:rt }dd(Tbcn. Az órákat $tb' o.b.
firr (s €D' Krh|a Frnc (1' 2' 3..1' t4) Ts o.| ffiÍ (í4)
wastk

Sareilf'G
(7' E) tanW xct{ő á8 h*dó eárrtcn PŐcd oz|
veztti: több áiltse<bg g|ódi' p.deoóg.d tapeszta|atait adia
át preda á|vgzetes óráh.
OyrymclClnc
(9' 10) óÉket s.ng. YlHóíe tartia kót korcsoport: 6-9'
i||etve 9-13 Tveed( szám&a A modern tánctectnikákra és
improvizáciiiststáko|Üe ópiiló ófáx eó|ia a mozgás., tér. és
dtmuskoortlinádó' a kapcso|atteremtő, a kifejező' majd a
kompozi:lós rópeo*go* sbsztéso.
JezztTnc
óÉkat o{ E.tb] (13) & Ylrontal lű|í|ó! (1.t) vezetik el-
tTró egyóneÉgeo|' ÍÍ'ódszeÍgkko|. Mindketten modern tánc
e|emekke|' érzTso|üe| szinog|tik a hagyományos je77tánc
stílusi'
EgŰezr.ectr|.r
(1 2)'ogbrozás8'hkoí' ooysztÍú hÓtköznapi mozgások meg-
figyd&rn' tudetodtásán kerasztü| kereshetik Vlronta| lÜ|k-
lóo vezetóséve| idósek ás Íiata|ok, hogy mitó| lesz mozgásuk
ujra í{dakcm. ás tehermentes: öriÍntdi.
íoócm tánc
i 5) irákon Gáilk Éva tanitja Berger Gyula sajátos modern

ráncstí|usát : tréninget, kombinációkat, koreográÍiát'

Tandijak:

(c 'tdic ió órák 1,2,3'  4. 5'  6
14

Srtepp 7-B
3i.ermektánc 9-10
Jazz|ánc 1í

13
Vodern tánc 15
Egészséges tartás 12

310 Ft/hó
620 Ft/hó
4o0 Ft/hó
480 Ft/hó
850 Ft/hó
620 Ft/hó
760 Ft/hó
400 Ft/hi
60 Ft/óra
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2. Kondicló
7.00-8.00

'l. Kondíc|ó
8.OO-9.O0
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I e.0o-10.0o I

1 '. *-r-lill
l Gezdő) l
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f t*.r.* "n. Il oa|adó) l
|  11.00-12.00 

I

12. Egészséges
tartás' I  7 .30-18.1s

í 3. Jazz tánc

1 7.30- 18.30

12' Egész8óges
taÍtás

17.30-18.15

í3. Jazz tánc

17.30-18.30

9' oycrnek tánc
(6-9 éves)

17.30-  t8 .15

í o. GyeÍmck tánc
(9-13 éves)
18.15-19.00

Gyermck tánc
(9-13 éves)
18.15-  19 .O014. Kondíció

18.30- 19.s0

14' Kondició

1 8.30-19.30

Í 1. Jazz tánc

19.00-21.00
15' Modern |ánc

19.30-2  r .00
11. Jazz tánc
19.30-21 30


