
Curriculum Vitae 
 

Budapesten születtem 1953. június 14-én. Apám 1909-ben, anyám 1913-ban született. Két bátyám 
van. 1997-ben nősültem. Feleségem Farkas Edit építészmérnök. Három gyerekünk van, Hanna 
(1999), Maya (2001), Farkas (2004). Pilisszentkereszten élünk az erdő szélén. Jól vagyunk ott. 

Az ELTE BTK-n végeztem 1979-ben történelem-spanyol szakon. 1971-től 1979-ig az Orfeó később 
Studió „K” színház tagja voltam. Munkánk a magyar színháztörténet fontos fejezete. Woyzeck 
előadásunkat ismerték és elismerték idehaza és világszerte. 
1972-től számos filmben játszottam epizód szerepeket magyar rendezők (Kardos Ferenc, Makk 
Károly, Jancsó Miklós, Gyöngyösi Imre, Sára Sándor, Török Ferenc) munkáiban és külföldi 
mozikban (Wiesenthal, Josephine Baker, …). Több önálló filmet készítettem, a legfontosabb a 
Kémhatás című. 
1979-ben elhatároztam, hogy a táncszínházzal fogok foglalkozni és megalakítottam a az Új Tánc 
Klubot. Sport, pantomim és színházi kultúrámat továbbfejlesztve hagyományos és új 
mozgásrendszereket tanultam. Jeszenszky Endre mesterhez jártam Budapesten és külföldi 
workshopokra, Drezdába, Kölnbe. Workshopokon olyan mesterektől tanulhattam, mint Clay 
Taliaferro, Mary Hinkson, Matt Mattox, Alvin McDuffie, John Taylor, Dick O’Swanborn és mások. 

Új tánc nyelv és alkotói módszerek fejlesztésén munkálkodtunk - kollégáimmal - magunk is. 
Amatőr és fél-professzionális tréningcsoportokat és előadásokat hoztunk létre. Tükrök című 
labirintus performanszunk 1982-ben az első magyar táncszínházi előadás volt. Alkotótársaim voltak 
Fincza Erika, Kálmán Ferenc, Rókás László táncosok, Szemző Tibor, Körmendy Ferenc, Melis 
László, Soós András zenészek és Pálmai János, Koncz János, Németh Ilona.  
1983-ban Kálmán Ferenccel megalapítottuk a Kreatív Mozgás Stúdiót. 16 éven át ez a kis stúdió 
szolgált a hazai kortárstánc-élet első saját otthonául. Ez volt a pedagógiai és művészi munka úttörő 
szakasza. 

A meginduló rendszerváltás után, 1990-ben alapítottam az Új Előadóművészeti Alapítványt, és az 
első hivatásos táncszínházi előadóművészek képzését célul tűző Budapest Tánciskolát. 1998-tól 
sikerült a hivatásos és amatőr képzést egyaránt beilleszteni az államilag támogatott alap és 
középfokú iskolarendszerbe. Mindkét törvényanyag alkotószerkesztője voltam. 
1999-ben költöztünk jelenlegi otthonunkba a 200 éves Goldberger textilgyár romjain kialakított 
Goli Tánchelyre, ahol eleinte 600, majd 1700 m2-en, táncstúdiók, könyvtár, tantermek, zeneszobák, 
színháztechnikai laboratórium, Alexander stúdió, állapotfelmérő laboratórium, masszázs-szoba, 
infraszauna, vendégszállás, klubok, irodák, kiszolgáló helyiségek állnak rendelkezésünkre. 2013-ra 
ez a terület anyagi okokból 1200 m2-re szorult vissza, majd szerényen bővült ismét 1400 m2-re. A 
három iskola mellett fennmaradó infrastrukturális kapacitásokat az EMMI résztámogatásával 
ingyenesen bocsátjuk független, hivatásos kortárstánc együttesek és művészek rendelkezésére. 

2004. szeptemberére hosszas és küzdelmes folyamat eredményeképp létrejött a Budapest 
Kortárstánc Főiskola. Az első tanév 2005. szeptemberében indult három szakon: kortárstánc 
művész, kortárstánc koreográfus, kortárstánc pedagógus. A bolognai rendszerre történt áttérés után 
3+2 éves struktúrban, kortárstáncművész BA és kortárstánc pedagógus MA szakokat működtetünk. 
Az egyre mélyülő felsőoktatási válságból külföldi diákok bevonásával látunk kiutat. 2016-ra a 
külföld diákok aránya jelentősen megnőtt, az angol kommunikációs nyelv mellett 14 nyelven 
beszélnek. 
Az elmúlt években aktív szerepet játszottam a kortárstánc-kultúra jogi, gazdasági, adminisztratív, 
színházi, média, stb. infrastruktúrájának meghonosításában. A Kortárs Táncszínházi Egyesület e 
végtelennek látszó folyamat aktív eszköze több mint 20 éve. 



Az iskolai és szociális munka mellett, szóló és több szereplős előadásokat hoztam létre: Rozmárbál, 
Boldog Vagyok (Zene: Hortobágyi László), Korom Helyébe (Zene: Másik János) (1986), Anna, 
Anima, Narziss (Rendező: Rhys Martin), Halálos delej (Zene: Szemző Tibor) (1989), Utolsó szóló 
(1990), Első kettős (1991), Achillea Millefolium (1992). Hosszú szünet után 2013-ban Tükörszoft 
címmel mutattam be önálló estet. 

Együttműködésben a Hód Adrienn által vezetett OFF együttessel, tanácsadóként, dramaturgként, 
rendezőként vehettem részt számos színházi és utcai előadásban: 100 fejű közönség, OFF 
MOZART REQUIEM (1999), Városi levegő (1999), Dunai levegő (2002), Bugyor (2004), 
Arborétum, ... 

1998-ban jelent meg Táncoskönyv című munkám, 2013-ban újranyomtuk. 2005-ben 
neveléstudományi PhD fokozatot szereztem. Jelentős tudományos munka bontakozott ki aktív 
közreműködésemmel BA és MA szakdolgozatok illetve gyakorlati kutatások gondozása útján. A 
táncoskönyvet kiadták észt nyelven és elkészült orosz fordítása is. Előkészületben van a kreatív 
gyerektánc tanítással kapcsolatos tapasztalatokat összefoglaló Táncoskönyv után a hivatásos 
képzéssel töltött több mint 20 év tapasztalatait rendező Táncoskönyv II. 

Az utóbbi években intézményeket és produkciókat vezettem, tanítottam, szerveztem. 2005-ben 
alakítottam a pilisszentkereszti székhellyel működő Erdő Gyermek Világ Színházat, mely 1 évadon 
át működött. 2010 után  
A Budapest Tánciskolába járó és onnan kikerülő egyre több és egyre jobb táncossal számos 
produkciót – táncelőadást, performanszot - készítettem. Főként dramaturg, rendező, téralakító, 
világítás tervező, producer vagyok ezekben a műsorokban. Kedvenceim a Schaár Erzsébet pécsi 
„Utca” című kiállításában létrehozott 4 órás performansz, a Yucca című előadás a Trafóban,… és 
persze a többi. Összeszámoltam, csak a Trafóban 26 kisebb nagyobb produkciót mutattunk be. 

2009-ben indítottuk be a TáncÉletmódProgramTM nevű programot, melynek hivatása a kortárstánc-
képzés során szerzett szakmai kapcsolatok és szellemi tőke szélesebb közönség szolgálatába állítása 
volt. Teljes kudarcba fulladt a vállalkozás. 
A kortárstánc mozgalom és az iskola fenntartása érdekében Szevasssz Tavassz! illetve KortársTánc 
Generációk címmel nagyszabású kampányokat, fesztiválokat szerveztem 2012-ben melyek szintén 
nem érték el kitűzött céljukat. Ennek keretében és ugyane céllal hoztuk létre a 
KÉMHATÁS/TESTFILM című táncfilmet, melyet szeret a közönség ha eljut hozzá. 
Elkészült és fejlődik az Alkotókert Pilisszentkereszten, ahol gyermekek és felnőttek közösségi 
együttléteinek és egyéni alkotómunkának adunk otthont. Már Volt már 100 vendégünk, aludtak 
nálunk már 40-en de alapjában 12-18 vendéget fogadunk, akik házakban és sátrakban lakhatnak és 
10*15*5 méteres táncsátorban vagy a 10*15 méteres füves szabadtéren táncolhatnak. 
A legutóbbi években egyre nagyobb szakmai sikereket érünk el egyre több kreativitással és egyre 
több munkával. 
Díjak: Modern Tánc Pedagógus Nívódíj (1993), Paál István díj (2000), Magyar Köztársaság 
Lovagkereszt Érdemrend (2007), Független Előadóművészek Szövetségének Életműdíja (2013) 
Magyar Táncművészek Szövetségének „a Táncoktatásért” díja (2014). 

Élvezem, amit teszek, bár remélem, hogy életem több művészi, és kevesebb nem-művészi feladatot 
kínál majd, újabban a pedagógiai munkában és az írásban is egyre több örömömet lelem, 
családomról nem is beszélve. 
 
Pilisszentkereszt, 2016. December 
Dr. Angelus Iván 


