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Műalkotások készítéséhez nincs „lépésről-lépésre” összeszerelési 
útmutató. Pedig minden mű lépésről-lépésre készül. S hogy mekkorák
a lépések, az változó minden művész, minden produkció esetében.
Ha túl nagyot lépünk – könnyű elvéteni, hibázni. Ha túl tipegős a 
haladás üteme, hamar elunja magát alkotó, néző egyaránt.

Egy iskolában (de egy együttesben is) a vezető dolga, hogy segítsen 
az (ifjú) művészeknek, hogy minden esetben, minden lépésnél megtalálják 
a helyes mértéket. Aki tehetséges, tudja hová akar eljutni. Aki ügyes is, 
rájön hogyan jusson el oda. 
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PROGRAM

STÚDIÓ / STUDIO – 19h
SZÁSZ Zsófi: Zenebona (3’)
DÁNIEL Attila: Piramisjáték (6’)
Alejandra ROSAS: Facetas (7’) 
Alja BRANC: Manufacture of immoral people (15’) 

NAGYSZÍNPAD / MAIN HALL – 20h
JACSÓ Anna: Shy (15’)
Virva TORKKO: Issue (15’)
VÁGNER Orsolya: Szösszenetek (10’)
Franziska DOFFIN: Kocka (13’)
szünet / break
Ivona MEDIC: Self Manual (15’)
VÁGNER Orsolya: Vampire (3’)
Gaja CARUSO: Pigeons (15’)

TRAFÓKLUB / TRAFÓCLUB – 21h30
Yrsa HEIJKENSKJÖLD: LOL (5’)
Julija PECNIKAR: Yugo Machina (15’)

Helyszín / Venue: STÚDIÓ (19h), NAGYTEREM (20h), TRAFÓKLUB (21h30)
/ STUDIO (7pm), MAIN HALL (8pm), TRAFÓCLUB (9:30pm)

DEC/20 | 19h, 20h, 21h30 |  TÁNC
DANCE

1500 Ft | diák / student: 1200 Ft Bérletek / Passes:

There is no step-by-step manual to art pieces. However 
every creation is produced step by step. How big those 
steps are, depends on the artist, the production, the circum-
stances. If one step is too big, it’s easy to fail. If it’s too small, 
it gets very boring for the artist and the audience as well.  
In a school (or a company) the director’s, the master’s, 
the mentor’s task is helping the (young) artists to search 
the proper step-size in every individual case, at every 
individual step. Talent means that you know where do 
you want to get. To be skilled means you find out also 
how to get there.
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Szerkesztő, rendező / Edited and directed by:
ANGELUS Iván

Támogatók / Supported by:

Karszalaggal minden program látogatható.
A korlátozott számú férőhelyre tekinttel a
klubban és a stúdióban regisztrációt javasolunk.

További részletek / More details:
tanc.org.hu
dance.org.hu


