
|' Gyerektánc (6-9 évesek) K-Cs 17.30-18'30
||. Gyerektánc (10-14 évesek) K-Cs 16.30-17.30
|||. Jazz-modern-impr. (kezdő) K-P .l 5'00-16.30
|V. Jazz-modern-impr. (ha|adó) H.Sze.P 16.30-18.30
V. Modern tánctechnika
Y|. Jazz* imorovizáció
Vll. Jazzgimnasztika
Vll l. Jazzgimnasztika
lX. Jazzgimnasztika
X. Jazzgimnasztika
Xl. Kondíciitánc
X||. Kondíciótánc
X|||. Kondíciótánc
X|V. Kondíciótánc
XV' Kondíciótánc

Knrarlv MozcÁs SruolT

H-1132 BUDAPEST,
csANÁDY U. 19.
TEL.: 494-393

H-Sze 15.00-16.30
H-Cs 19.30-20.30
H-Cs 9.00-10.0O
K-P 8.00- 9.00
Sze-Szo 9.00-10.0O
K-P t9.30-20.30
H-Cs 8.OO- 9.0O
K-P 9.00- t0.00
Sze-Szo 8.00- 9.00
H-Cs 18.30-19.30
K-P i8.30-19.30
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A KREATIV MoZGAs STUD|ó 1983. szep-
temberében a|aku|t. Öná||ó gazdasági
munkaközösség. Fő tevékenysége egy sa-
játos - kü|önböző modern tánctechni-
kákon, kísérleti színházi tapasztalatokon
és egy, a résztvevők á|ta| kiÍej|esztett
improvizációs technikán a|apu|ó - meta.
kommunikációs forma kifej|esztése. A kí-
sér|eti munka során e|ért eredmények
sikerre| a|kalmazhatóak gyermekek és
fe|nőttek mozgáskultúrájának és személyi-
ségének fejlesztésére. '

Amerikai és európai mesterek jazz ba|ett és modeÍn
tánc Iréningjei, kombinációi me||ett. saját kisérleteink
eredményeit adiuk tovább a |||-as számú, kamaszoknak
szánt Íogla|kozásokon, nagy sú|yt fektetve u improvizá-
ciós készség kiÍel|esziésére. Hason|ó tematikával, de ma-
gasabb szinten dolgozunk'a lv-es technikai alapokkal
már rendelkező, ambiciózus Íiatalok számáÍa szervezett
ún. haladó órákon. Az V-ös számú órán modern tánc-
technikákka| és kombinációkka| íog|a|kozunk. A V|.os
esti órán - á|ta|ában Íe|nóttek részére - néoszer[i Íor-
mában tanitunk jazz- és modern technikái, improvizációs
Já tékokat '  Az  | -es  6-9  éveseknek és a  l | .es  1o_14 éve.
seknek szánl túrákon játékos Íormában tanu|iuk a tánc-
hoz szükséges test.koordinációt és a kapcso|atteremtési
képességet' V||-X-es' tóbbnyire ÍeInóttek á|ta| |átogatott
óÍákon jez gimnasztikát tanitunk. A X|_XV-ös ún. kon-
diciitánc órákon szinvona|as zenékke|, vá|tozatos gya-
kor|atokka| segitünk a jobb kondició és közérzet meg-
teremtésében-
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HétÍő Kedd Szerda csÜtörtök Péntek Szombat

8.00- 9,00
xt.
KondÍciótánc

vilt.
Jazzgimnasztika

xilt.
Kondiciótánc

xl .
Kondiciótánc

vilt.
Jazzgimnaszti ka

xilt.
Kondíciótánc

9.00-10.o0
vil.
Jazz gimnaszlika

xil.
Kondíciótánc

tx.
Jazzbalett

vil.
Jazzgimnaszti ka

xil.
Kondiciótánc

tx.
Jazzbalett

1 5.00- 1 6.30
V. Modern tánc.
techni ka

||l. Jazz modeÍn.
impro {kezdó) I;#i.-í:JL l l l . Jazz - modern-

impro (kezdó) '

16.30-1 7.30
Jazz.modeÍn-
impro (ha|adó)

||' GyeÍektánc
(10-14 évesek) ::. - *"J,"

impro (ha|adó)

||. Gyerektánc
(10-14 évesek)

Jaz - modern
impro (ha|adó)

r  7.30- 18.30
l . Gyerektánc
(6-9 évesek)

l' Gyerektánc
(6_9 évesek)

18.30- 19.30
XIV.
Kondíciótánc

xv.
Kondiciótánc

xtv.
Kondiciótánc

XV.
Kondíciótánc

19.30-20.30 Jaz-z + impro
x.
Jazgimnasztika Jazz + impro

X.
Jazzgimnaszti ka
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GYERMEK KÉPZÓMÚVÉSZET| FoGLALKoZASNAK adunk otthont
minden csü t ö r t ö k ón  16 .45_18.45 óÍakor .
Az AUToGÉN TRÉN|NG tanÍo|yam Íog|alkozásai szombatonként
1 0.30 órakor kezdódnek.
Az ÚJ TÁNCKLUB nyitott összejövetelein kÜ|ónbözó médiumok
útján ismerkedünk a kortárs táncmŰvészet iÉnyzataival, minden
hónap uto|só  szerdá ján  19-0o ó rakor '
A MÚVÉszET És IMPRoV|zAc|o cimú sorozat keretében a tánc
és a társmÚvészetek kisérletezó egyéniségeit |átjuk Vendégü|
álta|ában a hónapok utolsó vasármpján ' l9.00 órakor.
Az |_|V-ES csoportok havi tandija 360,_ Íorint, az V-XV-oS
csoportok és a KÉPZÓMÚVÉszETI FoGLALKoZAS résztvev<ii havi
4oo Íor in to t  Í i ze tnek-  A  16 fog|a|kozásbó|  á I l ó  AUToGEN TREN|NG
tanfolyam dija 1600 Íorint' míg alka|mi rendezvényeinken 20 vagy
40 forintot ke|| Íizetni.

Vl-:-+*.!.-^ Á-; í-u-
a|áírás

JELENTKEZÉs| up

Az a|ábbi tanfo|yam(ok)on kívánok részt venni:

Név:

Szü|etési év:

Cím:

Te|eÍonszám:


