
Aktualizálva: 26-án 
 

A BUDAPEST KORTÁRSTÁNC ALKOTÓ MŰHELY  
és a BUDAPEST TÁNCISKOLA 

bemutatja: 

ÚJ TÁNCOK / 14 
MU Színház - 2015. március 25-28. 
szerdától szombatig minden este 

 
BUDAPEST CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP and  

BUDAPEST DANCE SCHOOL 
proudly presents 

NEW DANCES / 14 
MU Theatre - 25-28. March 2015  

Wednesday through Saturday  

 
Egységes jegyár: 1200 Ft. 

Diák és szakmai jegy: 1000 Ft 
4 napos bérlet: 4000 Ft 
Támogató jegy: 5000 +  

Támogatók: NKA, EMMI, Új Előadóművészeti Alapítvány 



25. szerda 
 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 
18.00 

 
 

Dömötör Judit: Kettős minőségek: mozgáskutatás 
 
„A Budapest Kortárstánc Főiskolán frissen végzett táncos vagyok. Táncosként 
az érdekel, hogyan fejezhetek ki mozgásommal önmagamon s az általam 
megélt tapasztalásokon keresztül olyasmit, ami magamon túl mutat, s már 
nem csak rólam szól. Hogyan oszthatom meg a nézővel a mindennapokban oly 
könnyen elfelejtődő jelenben való létezés és játék élvezetét? 
 
Mozgáskutatásom fókuszában egyfajta „saját hang keresés” áll. Ennek 
jegyében a rám jellemző szimultán cselekvés, egyszerre több-irányba igyekvés 
(széthúzó motivációk), megosztott figyelem megismerését és az ebben rejlő 
mozgásos lehetőségek kibontását céloztam meg.  
Az egymástól eltérő minőségeket, kontrasztokat keresem, melyek egyidejűleg 
vagy egymás utáni sűrű váltakozásban vannak jelen egyazon testen s 
emberben. A test részekre bontása s a részek izolációja fontos eszköze 
munkámnak. Kíváncsiságom kiterjed a közreműködő tudat többféleségére is.” 

 
A kutatás az Új Előadóművészeti Alapítvány és az NKA szerény támogatásával 
zajlik. 

 
 

ÚJAK A BUTI-BAN 
19.00 
 

Kilences / #9 
 

Táncolják: Aisté Adomaityté, Ambrus Zoé, Jasna Cupic, Novák Evelin,  
Polgár Judit, Szivós Kata, Szokol Katalin, Ana Tot, Varga Dóra 

Zene: Gabrielle Roth 
Fénytechnika: Német Ildikó 

Próbavezetők: Bokor Felícia, Tóth Gina 
Koncepció, fény és rendezés: Angelus Iván 

 
A Kilences a Budapest Tánciskola legtöbbször és a legtöbb szereposztásban 
előadott tánca. Eredetileg egyetlen táncórán improvizációs feladatként 
született talán 1993-ban. A zene és a struktúra (majdnem) állandó, a 
motívumokat az új szereplők alkotják. Táncoltuk már a legkülönbözőbb 
helyzetekben, ruhákban, körben ülő nézőknek körbefordulva, sőt a YUCCA című 
darabban párokban is. 
 



WORK IN PROGRESS 
 
 
Az iskola táncosai már nyár óta készülnek a június 10-11-én a Trafóban 
bemutatandó új BuTi-s premierre: az est munkacíme: CSEND – hommage a 
John Cage. 
 

A SZÉL TERMÉSZETE 
Dömötör Luca 

Dinamikailag, formailag és zeneileg csendes, szellős és viharos. 
 

ELEMEM 
Oberfrank Réka 

Testemmel, személyemmel kapcsolatos felismerésekből született ez a tánc. 
Mostani énem egy része a tiszta mozgáson és jelenléten keresztül mutatkozik 
meg. 
 
TÁNCFILM Válogatás a BuTi-s diákok etüdjeiből 
 
 
2015 tavaszán a Dömötör Péter által vezetett videó workshopon 12 néhány 
perces táncfilm készült az iskola műhelyében. A filmkészítés minden fázisát a 
forgatókönyv készítéstől a vágásig és a publikálásig a diákok végezték. Volt aki 
egy teremben előadott táncot "dokumentált", volt aki eleve kamera elé 
álmodta meg a mozgásanyagot, megint mások eleve a film trükkökre számítva 
tervezték meg a mozgásokat, végül volt, aki a tánc és a néző kapcsolatát 
vizsgálta. 
 
Find your Pista (3:30) 
Ötlet: Dömötör Luca. Alkotók: Vavra Júlia, Kancsó Luca, Bokor Felícia, Dömötör 
Luca. Sztárvendég: Grencsó István 
 
Köz-Tér-Forma (4’) 
Rendezte és előadja: Varga Dóra. Kamera: Szivós Kata. 
 
Transzport (3’) 
Táncos: Ambrus Zoé. Kamera: Német Ildikó. Rendező, vágó: Mazzag Izabella. 
 
In a day (3’) 
Rendezte: Aiste Adomaityte, Kamera: Ana Tot és Aiste Adomaytite. 
 
Csillár (5:30) 
Rendezte: Tóth Gina Krisztina, Kamera: Dublecz Alexandra. 
Előadók: Polgár Judit, Rudolf Szonja, Tóth Gina Krisztina. 



 
ÚJ TÁNCOK 
 
 

ABALONE (7’) 
Joe Alegado, Csasznyi Blanka 

 
 
A Fibonacci sorozat elvezet minket az 
aranymetszéshez, és a Fibonacci spirálhoz, 
melyek elismert és csodált jelenségek, azonban 
senki sem tudja megmagyarázni miért térnek 
vissza ilyen egyértelműen a természetben és az 
emberi alkotásokban. 
 
The mathematical ideas of the Fibonacci 
sequence leads to, such as the golden ratio, 
spirals and self-similar curves, have long been 

appreciated for their charm and beauty, but no one can really explain why they 
are echoed so clearly in the world of art and nature. 
 
Zene: Fibonacci Rhythm, John Surman - Portrait of a Romantic 
 
Joe Alegado a Ballet Hispanico of NYC, az Alvin Ailey II és a Jose Limón Dance 
Company tagja és szólistája volt. Ez idő alatt szerzett tapasztalataiból 
alakította ki saját mozgásnyelvét, mely a testben lévő, térbe kivetülő 
energiákkal keresi a kapcsolatot. 
 
Joe Alegado has been a member and soloist of the Ballet Hispanico of NYC, 
Alvin Ailey II and the José Limón Dance Company where he gathered and later 
evolved the movement language which searches to connect with the energy 
sources within the body as they project outward into space. 
 
Csasznyi Blanka a Budapest Tánciskolában kezdte meg tanulmányait, majd 
vizsgái után egy évet a London Contemporary Dance School-ban (The Place) 
töltött. Ezt követően az elmúlt két évben Joe Alegado táncos és próbavezető 
asszisztenseként dolgozik. 
 
Csasznyi Blanka has been a student of the Budapest Dance School; followed by 
a year of studies at the London Contemporary Dance School (the Place) and 
continuing as Joe Alegado's choreography and movement assistant for the past 
two years. 



BESZÉLGETÉSEK 
 
 

FELVÉTELIZŐK FÓRUMA 
 

A nyolcvanas években a hivatásos pályára jelentkezők szülei mindig aggódva - 
és reménykedve - kérdezték, tudunk e valami biztatót mondani a "gyerek" 
elhelyezkedési lehetőségeiről. Nem ígértünk semmit, de bíztattuk őket. Senki 
nem reklamált soha. Sem azok, akikből táncos lett, sem azok, akik végül más 
pályát választottak. A befektetett idő és pénz - tudtommal - megtérült 
mindenkinek. 
 
A 2000 előtti és utáni évtizedben egyre többen jelentkeztek és tanultak 
iskolánkban. A szakmában elismert tudáshoz és államilag elismert papírhoz 
juthattak, nagyrészt állami támogatással. 
 
Mára senki nem vitatja, sőt világszerte elismert az itt folyó munka szakmai 
színvonala, viszont bár az akkreditáció, a "pecsét" megmaradt, nagyrészt 
megszűnt vagy kiszámíthatatlan az állami támogatás. Egy szakközépiskolában 
eltöltött tanév mára 390 ezer, a főiskolán ugyanez 920 ezer forintba kerül. 
Van, aki tudja vállalni gyermeke érdekében ezt a befektetést, de van, aki - 
tehetség, motiváció ide vagy oda - nem. A diákhitel, ösztöndíjak, - néha már 
mecénások is - segíthetnek, külföldi diákok tűnnek fel egyre nagyobb 
számban, egyre több az angol szó az iskolában, ami a magyaroknak sincs 
ellenére. Megváltozott a helyzet.  
 
A továbbra is makacsul érdeklődő jelentkezőkkel ilyen és efféle kérdésekről 
beszélgethetünk - ha kell szinkrontolmácsolással - a fórumon. 
 
Tervezzük, hogy kölcsönös nyitottság esetén támogatjuk hogy jelentkezőink 
segítséget kapjanak valamelyik tanítványunktól az első lépésekhez. "Más kárán 
tanul az okos." A beszélgetés után táncolhatunk is. 
 
 
TÁNCOLJUNK EGYÜTT 
20.15 
 

A tánc mindenkié! 
Táncosok + "civilek"  

 
Bár a hivatásos táncos pályára készülünk, a profi táncolással telnek 
hétköznapjaink tudjuk, hogy a tánc nem azonos ezzel. A tánc mindenkié! 
Ennek jegyében estéről estére a tánctérbe invitálunk a táncolás szempontjából 
különböző csoportokat, akikkel együtt táncolunk. Ma igazi civileket, kortól, 
nemtől függetlenül, a tánccal nem hivatásosként foglalkozó bátor -vagy 
bátortalan vendégeinket várjuk a tánctérre. Nem a nézőknek hanem 
magunknak, egymásnak, egymással táncolunk.  

 
Ezzel zárul a szerdai nap. 



26. csütörtök 
 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 
18.00 

 
Tóth Laura, Szombati Anett: 

A módosult tudatállapot és a szomatikus tánc hozzájárulása 
a táncos fizikai és pszichés fejlődéséhez 

- táncpedagógiai kutatás – 
 
“A kutatás célja:  
A biztonságot és egé ́szséget segítő gondolatok táncban való megformálása, átélése, 
illetve kötött koreográfiába illesztése. Célom, hogy összeforrasszam az elmélkedő, kreatív 
gondolkodást és a szavakkal nem kifejezhető mozgást.  
A kutatás területei:  
A módosult tudatállapot személyes és szubjektív jelenség. Kutatásomban egy 
cselekvésben, érzetben történő elmélyülést vizsgálok, amely során feloldódik lényünk, és 
az öszpontosult figyelem által jön létre a módosult tudatállapot.  
A szomatikus tánc anatómiai információk által inspirált mozgást jelent, sokféle módon 
közelítették meg az utóbbi hatvan évben. Alapjául szolgál többek között a Feldenkrais, a 
Body Mind Centering módszereknek, és különféle táncterápiás technikák is építkeznek 
belőle. A szomatikus mozgás improvizáción alapul, az adott anatómiai témán belül szabad 
élményszerzési és elmélyülési lehetőséget nyújt.  
A kutatás felvetései:  
I. A szomatikus tánc egy technika, amely gyakorlással fejleszthető és kötött struktúrába 
illeszthető.  
(Módszer: 1. Improvizáció, 2. Tréning, 3. Kötött anyag készítése improvizációból)  
A kutatás világossá tette számunkra, hogy a test anatómiai felépítéséből táplálkozó 
képzetek (például: a medence a belső szervek bölcsője) létrehozása és fenntartása 
hosszas gyakorlást igényel, és nem egy “csodaszer”, amely mindig szolgálatunkra van. 
Ezt a csodát önmagunk teremtjük, és ugyanolyan kitartás szükséges hozzá, mint a 
megfelelő koordináció elsajátításához (pl. egy forgás helyes kivitelezése). Karczag Évát 
idézve a szomatikus táncról: “ez egy kemény munka, nem a testünknek, hanem sokkal 
inkább az elménknek”.  
A kutatás során számunkra teljesen új formában, lekötött tréningen belül vizsgáltuk a 
szomatikus táncot. A test felépítésének elemzése a tréning megalkotásában és a 
gyakorlatok közben is döntő volt.  
A módosult tudatállapot, jelentős szerepet játszik a táncos fejlődésében.  
(Módszer: Improvizáció)  
Énünk ilyenkor egyesül a tánccal, így az arról szerzett tapasztalataink elmélyülnek. A 
minden mást kizáró koncentráció hatására pedig teljesítő képességünk határai kitolódnak. 
Igazi paradoxon, hogy az éntudatosság elhalványulása önmagunk teljesebb 
megismeréséhez vezet.  
A módosult tudatállapot eléréséhez külön gyakorlatokat készítettem, ugyanakkor 
előfordult, hogy a szomatikus improvizáció is előidézett a tudatállapotban változást.  
Összegzés:  
A szomatikus ta ́nc és a módosult tudatállapot megoldója lehet annak, amikor a táncos 
önmagával harcban áll. Segíti, hogy a test és az agy “találkozzanak, megbékéljenek”. Bár 
a kutatófolyamatnak fontos alkotórésze a bizalom, és a próbák során kialakult intim légkör, 
izgalmas kísérlet ezt kiterjeszteni egy másik közegbe.”  



ÚJAK A BUTI-BAN 
19.00 

 
Kilences / #9 

Zene: Gabrielle Roth 
 

Táncolják: Aisté Adomaityté, Ambrus Zoé, Jasna Cupic, Novák Evelin, Polgár 
Judit, Szivós Kata, Szokol Katalin, Ana Tot, Varga Dóra 

Fénytechnika: Német Ildikó 
Próbavezetők: Bokor Felícia, Tóth Gina 

Koncepció, fény és rendezés: Angelus Iván 
 

A Kilences a Budapest Tánciskola legtöbbször és a legtöbb szereposztásban 
előadott tánca. Eredetileg egyetlen táncórán improvizációs feladatként 
született talán 1993-ban. A zene és a struktúra (majdnem) állandó, a 
motívumokat az új szereplők alkotják. Táncoltuk már a legkülönbözőbb 
helyzetekben, ruhákban, körben ülő nézőknek körbefordulva, sőt a YUCCA című 
darabban párokban is. 
 
 
WORK IN PROGRESS 
 
 

Hangtest – Testhang 
Lévai Viola 

 
Ez a tánc improvizációkon alapuló mozgásnyelvi kutatás, melyet John Cage 
szellemisége ihletett.  
 
 
TÁNCFILM VÁLOGATÁS A BUTI-S DIÁKOK ETÜDJEIBŐL 
 
 
2015 tavaszán a Dömötör Péter által vezetett videó workshopon 12 néhány 
perces táncfilm készült az iskola műhelyében. A filmkészítés minden fázisát a 
forgatókönyv készítéstől a vágásig és a publikálásig a diákok végezték. Volt aki 
egy teremben előadott táncot "dokumentált", volt aki eleve kamera elé 
álmodta meg a mozgásanyagot, megint mások eleve a film trükkökre számítva 
tervezték meg a mozgásokat, végül volt, aki a tánc és a néző kapcsolatát 
vizsgálta. 
 
Find your Pista (3:30) 
Ötlet: Dömötör Luca. Alkotók: Vavra Júlia, Kancsó Luca, Bokor Felícia, Dömötör 
Luca. Sztárvendég: Grencsó István 
 
Köz-Tér-Forma (4’) 
Rendezte és előadja: Varga Dóra. Kamera: Szivós Kata. 
 
Transzport (3’) 
Táncos: Ambrus Zoé. Kamera: Német Ildikó. Rendező, vágó: Mazzag Izabella. 



 
In a day (3’) 
Rendezte: Aiste Adomaityte, Kamera: Ana Tot és Aiste Adomaytite. 
 
Csillár (5:30) 
Rendezte: Tóth Gina Krisztina, Kamera: Dublecz Alexandra. 
Előadók: Polgár Judit, Rudolf Szonja, Tóth Gina Krisztina. 
 
 
ÚJ TÁNCOK 
 
 

all dogs must be muzzled (’25) 
szájkosár kötelező 

alkotók/előadók – concept and performance: 
 Ewa Dziarnowska & Patrik Kelemen 

 
HU 
"Megtennéd nekem?" 
Meghívó helyekre, amelyeket a test önmagában nem vagy csak nehezen érne 
el.  
"Megtennéd akkor?" 
 
ENG 
'all dogs must be muzzled' is a tear in a little black boy's eye 
'all dogs must be muzzled' is a laughter, grin and cry, 
'all dogs must be muzzled' is slaughter and condoleance 
it is life, love, pina bausch and dance 
 
Az alkotók a Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) -ben 
találkoztak, itt kezdték meg azóta is tartó közös munkájukat az érző és figyelő 
test kutatásával kapcsolatban. 
 
Ewa Dziarnowska (PL) and Patrik Kelemen (HU) met at Salzburg Experimental 
Academy of Dance. They started their collaboration in late 2013 based on their 
common interest in the sensitive, physical body. 

 
 

BESZÉLGETÉSEK 
 
 

Értékeink 
 
Talán egy nagy papírra írunk majd sok-sok szót, talán sok kicsi papírra egyet-
egyet. Arról, mi az ami fontos nekünk. Aztán igyekszünk rendet rakni. Van-e 
ami másnak is fontos? És vajon egyformán?  



 
TÁNCOLJUNK EGYÜTT 
20.15 

 
Diákok + ExDiákok 

 
Az iskola egyik erőssége, hogy immár több generáció alakította és adta tovább 
tradícióit. Várhatólag minden résztvevőnek lesz mit tapasztalni, tanulni a 
másiktól.  
 
 

És megint – reméljük - tánccal zárul a nap 



27. péntek 
 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 
18.00 
 

Zhang Mary: 
Ismerés / ren shi 
- tüzes és vizes - 

 
A HB - Házi Bemutató - hétköznapi alternatívája a BuTi-ban a kutatás. Nem a 
végzettek vagy a „nagyok” kiváltsága: Zhang Mary így építi fel Rudolf 
Szonjával végzett kutatását: 
 
Két ellentétes mozgás vagyunk. Az egyiknek tüzes a mozgása, a másiknak 
pedig vizes (folyékony). 
Célunk: megismerni a saját mozgásunk használatának útját, keresni a kettő 
kapcsolatát. 
 

 
Újak a BuTi-ban 
19.00 
 

Kilences / #9 
Zene: Gabrielle Roth 

 
Táncolják: Aisté Adomaityté, Ambrus Zoé, Jasna Cupic, Novák Evelin, Polgár 

Judit, Szivós Kata, Szokol Katalin, Ana Tot, Varga Dóra 
Fénytechnika: Német Ildikó 

Próbavezetők: Bokor Felícia, Tóth Gina 
Koncepció, fény és rendezés: Angelus Iván 

 
A Kilences a Budapest Tánciskola legtöbbször és a legtöbb szereposztásban 
előadott tánca. Eredetileg egyetlen táncórán improvizációs feladatként 
született talán 1993-ban. A zene és a struktúra (majdnem) állandó, a 
motívumokat az új szereplők alkotják. Táncoltuk már a legkülönbözőbb 
helyzetekben, ruhákban, körben ülő nézőknek körbefordulva, sőt a YUCCA című 
darabban párokban is. 



 
WORK IN PROGRESS 
 
 
Az iskola táncosai már nyár óta készülnek a Június 10-11-én a Trafóban 
bemutatandó új BuTi-s premierre. Az est munkacíme: CSEND – hommage a 
John Cage. 
 

Amikor ők beszélnek 
Rendező: Oberfrank Réka 

Előadják: Aisté Adomaityté, Polgár Judit, Szokol Katalin, Zhang Mary 
 

Ennek a projektnek jelenleg – mint kreatív producer – három erősségét  
látom:  
1. személyes és közösségi szempontból is erős téma 
2 szinházi, táncos és multimédiás megközelítés 
3. célszerű szereposztás tudatos és sikeres színészvezetés 
Remélem reményeimet igazolja majd az eredmény. 
A szerk. 
 
 
TÁNCFILM VÁLOGATÁS A BUTI-S DIÁKOK ETÜDJEIBŐL 
 
 
2015 tavaszán a Dömötör Péter által vezetett videó workshopon 12 néhány 
perces táncfilm készült az iskola műhelyében. A filmkészítés minden fázisát a 
forgatókönyv készítéstől a vágásig és a publikálásig a diákok végezték. Volt aki 
egy teremben előadott táncot "dokumentált", volt aki eleve kamera elé 
álmodta meg a mozgásanyagot, megint mások eleve a film trükkökre számítva 
tervezték meg a mozgásokat, végül volt, aki a tánc és a néző kapcsolatát 
vizsgálta. 
 
Find your Pista (3:30) 
Ötlet: Dömötör Luca. Alkotók: Vavra Júlia, Kancsó Luca, Bokor Felícia, Dömötör 
Luca. Sztárvendég: Grencsó István 
 
Köz-Tér-Forma (4’) 
Rendezte és előadja: Varga Dóra. Kamera: Szivós Kata. 
 
Transzport (3’) 
Táncos: Ambrus Zoé. Kamera: Német Ildikó. Rendező, vágó: Mazzag Izabella. 
 
In a day (3’) 
Rendezte: Aiste Adomaityte, Kamera: Ana Tot és Aiste Adomaytite. 
 
Csillár (5:30) 
Rendezte: Tóth Gina Krisztina, Kamera: Dublecz Alexandra. 
Előadók: Polgár Judit, Rudolf Szonja, Tóth Gina Krisztina. 



 
ÚJ TÁNCOK 
 
 

 
ÁLLATOK IDEJE (32’) 

Tánc és koreográfia:  
Bakó Tamás & Kelemen Patrik   

 
Vajon meddig kellett várni, hogy az a darab kő élni akarjon, megmozduljon és 
többé már ne egy darab kő legyen? Mikor kezdett küzdeni, szaporodni, ölni, 
táplálkozni, élni? Ezt keressük mi, ez az állatok ideje. 
 
Zene: Ludwig van Beethoven, Charles Mingus, Tony Conrad   
 
Tamás és Kelemen a Budapest Tánciskolában ismerkedtek meg. Két generáció, 
külön ízléssel és értékrenddel. A darab az ő koprodukciójuknak korai 
eredménye, első állomás egy hosszabb kutatási folyamat során. 
 
 
BESZÉLGETÉSEK 
20.15 
 
Beszélgetés a bemutatott táncokról 
 
TRANSZDISZCIPLINÁRIS GONDOLKODÁS 
Angelus Iván rövid előadása és beszélgetés a témáról. 
 
 
TÁNCOLJUNK EGYÜTT 
 
 

Lágymányos Impromptu 
- LAST MINUTE DANCES -  

 
 

Cuhorka Emese & Molnár Csaba 
Ewa Dziarnowska & Kelemen Patrik 

  Horváth Nóra & Angelus Iván 
Vadas Tamara & Vass Imre 
Kancsó Luca & Bakó Tamás 

 
 

Ezzel zárul a pénteki nap. 



28. szombat 
 
 

Kutatási beszámoló 
18.00 

 
partnering 

- táncpedagógia kutatás - 
Petrovics Sanya, Horváth Nóra, Angelus Iván 

 
 

A legtöbb tánctréningen egyedül gyakorol a táncos , bár a kontakt, a balett, a 
társastáncok, a harcművészetek vagy a néptánc is adnak lehetőséget a párban 
vagy többen együtt táncolásra. A kortárstánc partnering tréning épít az 
előbbiek tapasztalataira, de tovább is fejleszti azokat, elsősorban a 
partnermunkával kapcsolatos szisztematikus gondolkodás és a virtuóz 
mozgásanyag tekintetében. 
 
Ez a beszámoló a kiindulás irányait és a legelső lépéseket ismerteti. 
 

 
Újak a BuTi-ban 
19.00 
 

Kilences / #9 
 

Táncolják: Aisté Adomaityté, Ambrus Zoé, Jasna Cupic, Novák Evelin,  
Polgár Judit, Szivós Kata, Szokol Katalin, Ana Tot, Varga Dóra 

Zene: Gabrielle Roth 
Fénytechnika: Német Ildikó 

Próbavezetők: Bokor Felícia, Tóth Gina 
Koncepció, fény és rendezés: Angelus Iván 

 
A Kilences a Budapest Tánciskola legtöbbször és a legtöbb szereposztásban 
előadott tánca. Eredetileg egyetlen táncórán improvizációs feladatként 
született talán 1993-ban. A zene és a struktúra (majdnem) állandó, a 
motívumokat az új szereplők alkotják. Táncoltuk már a legkülönbözőbb 
helyzetekben, ruhákban, körben ülő nézőknek körbefordulva, sőt a YUCCA című 
darabban párokban is. 
 
 
WORK IN PROGRESS 
 
 
Az iskola táncosai már nyár óta készülnek a Június 10-11-én a Trafóban 
bemutatandó új BuTi-s premierre: az est munkacíme:  
CSEND – hommage a John Cage. 
 



Monoton szimfónia 
Előadják a táncosok 

Színpadra alkalmazta Grencsó István és Angelus Iván 
 

Lehetne akár Cage darab is, de Yves Klein. Egyetlen ötlet: a zenészek 
bejönnek és meghatározott ideig egyetlen hangot játszanak. Ezer variáció 
lehetséges. Közülük ez az egyik. 
 

Idő az időben 
Takács Ramóna 

 
John Cage zaj zenéje inspirálta ezt a szólót. Az egyenes vonalak és apró 
mozdulatok, tiszta szabályt követnek, mely a nyüzsgés és csend egymás 
mellettiségének megtapasztalását tükrözik. Az ehhez tervezett fénnyel látható. 
 
 
 
TÁNCFILM VÁLOGATÁS A BUTI-S DIÁKOK ETÜDJEIBŐL 
 
 
2015 tavaszán a Dömötör Péter által vezetett videó workshopon 12 néhány 
perces táncfilm készült az iskola műhelyében. A filmkészítés minden fázisát a 
forgatókönyv készítéstől a vágásig és a publikálásig a diákok végezték. Volt aki 
egy teremben előadott táncot "dokumentált", volt aki eleve kamera elé 
álmodta meg a mozgásanyagot, megint mások eleve a film trükkökre számítva 
tervezték meg a mozgásokat, végül volt, aki a tánc és a néző kapcsolatát 
vizsgálta. 
 
Find your Pista (3:30) 
Ötlet: Dömötör Luca. Alkotók: Vavra Júlia, Kancsó Luca, Bokor Felícia, Dömötör 
Luca. Sztárvendég: Grencsó István 
 
Köz-Tér-Forma (4’) 
Rendezte és előadja: Varga Dóra. Kamera: Szivós Kata. 
 
Transzport (3’) 
Táncos: Ambrus Zoé. Kamera: Német Ildikó. Rendező, vágó: Mazzag Izabella. 
 
In a day (3’) 
Rendezte: Aiste Adomaityte, Kamera: Ana Tot és Aiste Adomaytite. 
 
Csillár (5:30) 
Rendezte: Tóth Gina Krisztina, Kamera: Dublecz Alexandra. 
Előadók: Polgár Judit, Rudolf Szonja, Tóth Gina Krisztina. 



 
ÚJ TÁNCOK 
 
 

CSÁNGÓBUGI 
Koreográfia: PETROVICS Sándor és az eredeti szereposztás táncosai: 

DÖMÖTÖR Luca, DRAGOS Dániel, KANCSÓ Luca, LÉVAI Viola 
Előadják: 

ASBÓTH Máté, PETROVICS Sándor, DÖMÖTÖR Luca, KANCSÓ Luca, LÉVAI Viola 
 

A darab bemutatója 2014 szeptemberében volt a Trafóban. Dani már másnap 
Németországba indult egy turnéra, Asbóth Máté segítette ki a csapatot és vette 
át szerepét. 
 
Petrovics Sándor az Ördöglakat férfitáncával már egy Lábán díj nominációt is 
maga mögött tudhat. Táncosként fellép Léo Valére Lachky, a KET, a Kubilai 
Khan Invetigations és más együttesek darabjaiban. Horváth Nórával partnering 
technikát tanít a Budapest Tánciskolában. 
 
A CSÁNGÓBUGI, a Haidau és a Gyönyerő után a harmadik darab, melyben a 
Budapest Tánciskolások a néptánc és a kortárstánc világát foglalják organikus 
egységbe. A Farkas Zoltán Batyu révén tanult anyag alapjain képesek önálló 
felfedezőutakra vállalkozni. Egyidejűleg és egyforma mélységben és 
intenzitással élik meg – a világon egyedülálló módon – a kelet-európai 
néptáncok múltját-jelenét és a kortárstánc világát, szemléletét, szellemiségét 
– jelenét és jövőjét. 
 
 
Beszélgetések 
 
 
A műhelyhét utolsó beszélgetésén a Csángóbugiról és az egész hét 
tapasztalatairól szeretnénk visszajelzést kapni egymástól és a nézőktől. 
 
 
Táncoljunk együtt 
20.15 
 

Batyu Táncház 
 

És ezzel zárul a szombati program, a műhelyhét negyedik, utolsó napja 
 

Támogatók: 
NKA, EMMI, Új Előadóművészeti Alapítvány 

Külön köszönet: Joe Alegado, HG Events, a MU Színház munkatársai, az Új 
Előadóművészeti Alapítvány munkatársai 

Fénytechnika: Németh Ildikó 
Szerkesztő rendező: Angelus Iván 

www.dance.org.hu 


