
Kedves táncra vágyó! 

Ezennel meghívunk a Nyári Kortárstánc Workshop-ra. Ez egy intenzív kurzushét, amely olyan diákoknak szól, akik 
szeretnének elmélyült munkában részt venni. Reggeltől délutánig tartó elfoglaltsággal jár, öt napon keresztül betekintést 
nyerhetsz négy fiatal kortárstáncos világába. 
Szakmai célunk, hogy új kihívások elé állítsuk azokat, akik eddig tanultak nálunk a Budapest Tánciskolában, valamint 
megismerjünk új diákokat, akik érdeklődnek a kortárstánc iránt. 
Tanárok: Drávucz Petra, Sessi Krisztina, Takács Ramóna, Tóth Laura. 
További információ, részletek lent! 
 
Takács Ramóna: Jóga 
Sessi Krisztina: Kortárstánc 
Drávucz Petra: Kompozíció 
Tóth Laura: Kortárstánc és Improvizáció 

Időpont: 2016. 06. 20 - 24. 

Helyszín: Goli Tánchely/Budapest Tánciskola, 1036 Perc utca 2. Nagy terem 

Áraink:  Az öt napos workshop teljes részvételi ára: 25 000 Ft 
Az öt napos workshop délelőtti óráin való részvétel ára: 15 000 Ft 
Napi jegy 5 600 Ft 
Testvérkedvezmény -10% 

Órarend: 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
08:00-08:45 Érkezés 
09:15-10:00 Jóga – Takács 

Ramóna 
Bemelegítés – 
Tóth Laura 

Jóga – Takács 
Ramóna 

Bemelegítés – 
Tóth Laura 

Jóga – Takács 
Ramóna 

10:00-10:15 Szünet 
10:15-11:45 Kortárstánc – 

Sessi Krisztina 
Kortárstánc – 
Sessi Krisztina 

Kortárstánc – 
Sessi Krisztina 

Kortárstánc – 
Sessi Krisztina 

Kortárstánc – 
Sessi Krisztina 

11:45-13:00 Kompozíció – 
Drávucz Petra 

Kompozíció – 
Drávucz Petra 

Kompozíció – 
Drávucz Petra 

Kompozíció – 
Drávucz Petra 

Kompozíció – 
Drávucz Petra 

13:00-14:30 Ebéd/ Siesta 
14:45-16:15 Kortárstánc 

improvizáció-
Tóth Laura 

Kortárstánc 
improvizáció-
Tóth Laura 

Kortárstánc 
improvizáció-
Tóth Laura 

Kortárstánc 
improvizáció-
Tóth Laura 

Kortárstánc 
improvizáció-
Tóth Laura 

 
Jelentkezés:  
E-mailben: nyarikortarstancw@gmail.com 
Telefonon: +36 30 967 2375 
 
Tanáraink: 

Takács Ramóna - Táncművész, Hatha jóga oktató – 

Táncosként naponta foglalkozom mozgással és a testtel. Pár 
éve találkoztam először a jógával, majd mikor a Budapest 
Kortárstánc Főiskolán megkezdtem tanulmányaimat jobban 
érdekelni kezdett, hogy a sok táncóra, próba és fizikalitás 
mellett, milyen úton tudom a gondolkodásomat, 
koncentrációmat, figyelmemet fókuszálni és még jobban 
támogatni a táncot vele. Kiderült számomra, hogy a jóga 
rendszeres gyakorlása sikeres kiegészítője a táncnak. Így 

természetesen célommá vált, hogy a jóga jótékony hatásait, többek között az izomzat sajátos 
fejlesztését, az elme lecsendesítését, a figyelem befelé fordítását, a helyes légzés gyakorlását 
beépítsem, mint táncos a mindennapjaimba, illetve másokkal is megosszam ezt a tapasztalatot. Az 
óráimon nagy figyelmet kap a test alapos átmozgatása és a koncentráció fókuszálása. 
https://youtu.be/t72TNa2ac9Y 



 

    Sessi Krisztina –Táncművész- 

Sessi Krisztina vagyok, a Budapest Kortárstánc 
Főiskolán végeztem, táncművészként. A Főiskolán az  
Erasmus + támogatásnak köszönhetően, Lisszabonban 
tanulhattam, majd ugyan itt a SUBLIME DANCE 
COMPANY tagjaként dolgoztam. Mint táncos, 

rendkívül fontosnak tartom a mindennapi mozgást, alkotást és az élmények, tanultak megélését, 
átadását. Iskolai éveim alatt sok darabban, mint alkotó, s mint koreográfus is részt vettem.  Munkáim 
kiindulópontjai röviden, a test minőségeit, a fizikalitást, és a dinamikai skálákon való mozgásokat járta 
és járja körül. Az órám felépítése éppen ezért egy felkészítő tréninggel kezdődik, mely a testet a 
későbbi mozgásokra készíti fel, valamint mozdulatok szintjén, már kicsit betekinthetünk a később 
adódó kombináció részleteibe. Nagy hangsúlyt fektetek az adott lépések, megtanítására, kitisztázására 
és végül a folyamatos táncolásra. https://www.youtube.com/watch?v=NnYqsfb-9vw 

 

Drávucz Petra - Táncművész, Kortárstánc tanár - 

2012-ben végeztem táncművészként majd 2015-ben szereztem a Kortárstánc tanári 
diplomámat a BKTF-en. Táncosként legmeghatározóbb volt számomra Pataky 
Klári koreográfussal, Gemza Péter rendezővel és Jaross-Giorgi Viktóriával 
dolgozni. Leginkább akkor éreztem a teljesség érzetét a színpadon, amikor 
főiskolás társaimmal alkotóként és táncművészként is jelen voltam egy 
munkafolyamatban, ilyen volt például a Haidau c. néptánc-kortárstánc darab és az 
Útszeretők c. duett. A Budapest Tánciskola Alapfokú Művészeti iskolájában és 
felvételi előkészítőjén tanítok kortárstáncot valamint a Marczibányi téri Kodály 
Iskola drámatagozatos gimnáziumban tanítunk Szűcs Dóra Idával kreatív mozgást. 
A kortárstánc kompozíciós órámon, az „elmélyülés egy koreográfiában” az irány, 

mindig is érdekelt hogyan tudok egy általam koreografált mozdulatsort minél több módon 
megváltoztatni. Mozdulatokat, feldogozni, térben elhelyezni, dinamikában és érzelmi hangulattal 
töltött mozdulatokkal komponálni. Az órám egyik felében elmélyülünk a koreográfia minőségi 
részleteiben, majd felhasználóivá válunk, kompozícióba építjük a megtanult anyagot. 
https://youtu.be/E1flVgS6DHk 

 

Tóth Laura - Táncművész – 

A Motus Mozgásszínházi Egyesület vezetőjeként több, mint öt éve 
szervezek tánckurzusokat középiskolás diákoknak, ahol lehetőséget 
nyújtok a fiataloknak arra is, hogy a tánctanuláson kívül, önálló színházi 
alkotásaikban is megnyílvánulhassanak. A Motus professzionális 
társulatában koreográfusként és táncosként dolgozom együtt Závodszky 
Ritával. Kreatív munkáim mellett, mindig is fontos szerepet kapott a 
tudatosság, és ezáltal az elme táncközbeni megfigyelése. Táncpedagógiai 
kutatásaimban mindig olyan módszereket kerestem, amelyek során a 
táncos önmaga felé fordított figyelmét fejlesztheti, ezáltal segítve saját 
képességei megértését és kiaknázását. A kurzuson megtartott kortárstánc 

foglalkozásaim célja, hogy az előző órákon tanultakat, és a már birtokolt mozgáskultúrát, 
improvizációs gyakorlatok segítségével fejlessze. Az így szerzett új élmények a kapott tudást 
felhasználják, átlalakítják és elmélyítik. Sőt, a táncélmények tudatosítása kreativitásunk 
felszabadításában is segít! https://www.youtube.com/watch?v=6x2Px2D2_PQ 


