Összegző beszámoló a XII. Magyar Táncfesztiválról és a
II. Gyermek Táncfesztiválról

────────────
Táncol az egész város!
Idén is újdonságokkal gazdagodva rendeztük meg a Magyar
Táncfesztivált 2016. június 20-26. között Győrben. A korábbi
hagyományoknak megfelelően az elmúlt egy év legizgalmasabb és
legértékesebb hazai táncprodukcióit kínálta a rendezvény 7 nap alatt
közel 50 produkció valamint számos más kísérőprogram és szakmai
tanácskozás egészítette ki a palettát. A hazai előadók mellett több
külföldi vendégjáték is látható volt. Idén nemcsak élvezni, de tanulni is
csábította a fesztivál a táncszerető közönséget. A II. János Pál tér
szabadtéri színpadán több populáris műfajban is zajlott táncoktatás
(salsa, argentin tangó, magyar néptánc, streetdance).
A kiemelt előadások színtere idén is a Győri Nemzeti Színház
Nagyszínpada volt, ahol a június 20-án, hétfőn 19.00-kor kezdődő
Ünnepi Gála műsorát a Győri Balett legújabb darabja a Belső hangok
című szimfonikus balettmű nyitotta meg. Velekei László Harangozódíjas koreográfus, a társulat művészeti vezetője ezúttal rendkívül
izgalmas etűdökből álló mozaikot, alkotott, ahol különböző karakterek
belső monológjai reflektálnak a külső világ kihívásaira, elvárásaira.

Győri Balett: Belső hangok (győri permier)

Az est különleges vendége az Izraeli Balett volt, amelynek művészeti
igazgatója Móray Máté ezer szállal kötődik Győr városához, hiszen a
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társulat egykori táncosa. A társulat szólistái a Hamupipőke című
balettből adtak elő részletet. A Brnoi Nemzeti Színház Balett
Társulata saját művel, a Black and White egy részletével érkezett a
gálára. A Magyar Nemzeti Balett vendégszereplése már hagyomány a
nyitógálán, egyik újabb darabjukkal a svéd Johan Inger „őrült” Bolero verziójával, a Walking Mad-del léptek most fel Győrben. A Magyar
Táncművészeti Főiskola végzősei által bemutatott Vivaldi A négy
évszak - Ősz című előadásból láthatott részletet a győri közönség.
Megtisztelte és köszöntőjével megnyitotta a XII. Magyar Táncfesztivált
Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármestere és Mihályi Gábor
a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke.

A Nagyszínpad egyaránt otthont adott a tradicionális klasszikus balett
műveknek (Kassai Állami Színház Balett Társulata: Csipkerózsika),
és a hazai kortárs és innovatív kísérletező alkotók darabjainak. A
Frenák Pál Társulat a fesztiváldíjas, életrajzi ihletésű Birdie című
alkotást, az idén 25 éves Budapest Táncszínház a Doze című művet, a
Bozsik Yvette Társulat a legújabb klasszikus görög témájú Oidipuszt,
a Szegedi Kortárs Balett pedig Enrico Morelli olasz
vendégkoreográfus nagy sikerű darabját a Moderato Cantabillét hozta
idén a fesztiválra.
Június 24-én a határontúli magyar néptáncegyütteseké volt a terep,
ekkor a Maros Művészegyüttes és az Ifjú Szívek Táncszínház lépett
fel. A hazai kortárs és tradicionális néptánc nagyágyúi – Magyar
Állami Néptánc Együttes, Duna Művészegyüttes – egy külön
tematikus napon, június 22-én álltak színpadra. A zárónapon ismét
látható volt a Recirquel Újcirkusz Társulat, amely előadásaiban a
táncművészet kifejező erejére is támaszkodik.
Az idei rendezvény - a tavalyi sikeren felbuzdulva - folytatta a tavaly
megkezdett egyedülálló művészeti, a fiatal korosztályra fókuszáló
seregszemlét, a Gyermek Táncfesztivált. Immár a második
alkalommal szavazhattak a kis nézők arany babokkal a leginkább tetsző
előadásokra a Vaskakas Művészeti Központban. A programsorozatot a
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Győri Balett legújabb, kicsiknek szóló darabja, a Szegény Dzsoni és
Árnika nyitotta. A Kossuth-díjas Lázár Ervin csodás fordulatokban
gazdag művét Lakatos János Nívó-díjas koreográfus formálta
táncjátékká az író születésének 80., valamint halálának 10.
évfordulójára. A darab az április 20-i budapesti bemutatót követően
először került a győri közönség elé.
A gyerekelőadások között szerepelt még az Inversedance - Fodor
Zoltán Társulat: Elvarázsolt kastély, a Maros Művészegyüttes:
János vitéz, Góbi Rita: Pici Bonbon és a Pécsi Balett: A kis herceg,
valamint ifjúsági előadásként a Tünet Együttes: Az éjszaka csodái a
című darabja. A Gyermek Táncfesztivál együttműködő partnere a
Nemzeti Táncszínház volt.
A gyerekek ismét elmondhatták véleményüket az előadásokról:
arany babbal szavazhattak, ha tetszett feketével, ha valamiért nem
tetszett a látott előadás. A négy gyermek előadás összesen 584 arany és
csupán 12 db fekete babot kapott. Így elmondhatjuk, hogy a gyerekek
körében nagy sikere volt a II. Gyermek Táncfesztivál előadásainak. A
II. Aranybab-díjat végül 0 fekete babbal a Pécsi Balett A kis herceg
produkciója nyerte el, megelőzve ezzel a Győri Balett Szegény Dzsoni
és Árnika előadását egy fekete babbal. A díjat Vincze Balázs igazgató,
koreográfus vette át.
A kísérletező kamaraműveknek a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy
Terme adott otthont: Grecsó Zoltán: Egy faun alkonya, Mészáros
Máté: Hinoki, Feledi János-Feledi Project: Rekviem, Vörösmarty
Színház Táncprodukciója: Hekabé, András Lóránt Társulat: Fade
Out, Roni Chadash: “Ani-Ma”, Radiobalett: A szerelem természete, a
Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Balett közös produkciója:
Fenevadak.

Új helyszín: Fesztivál Mozi

A Minden, ami tánc! szabadtéri programunk mottóját követve Lakatos
János koreográfus-táncművész „Tánc és… Erotika; Kreativitás;
Technológia; Egészség” című előadássorozata a Győri Nemzeti
Színház IV. emeleti próbaterméből kialakított Fesztivál Moziban
segítette estéről-estére megérteni a tánc alkotási folyamatát, új
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helyszínként. Az ismeretterjesztés és a szórakoztatás egyedülálló
fúziójából olyan dolgok is kiderültek, mint például, hogy minek
köszönheti karrierjét a világ leghíresebb koreográfusa, miért nem
szédülnek el a táncosok forgás közben, és miért mennek a balerinák 40
évesen nyugdíjba.
A fesztivál ideje alatt látogatható volt Eifert János fotóművész
Geometria című kiállítása a színház csillárszintjén. A tárlat
megnyitóján Lőrinc Katalin sajátos performanszot adott elő
Lörinszky Attila nagybőgős közreműködésével, ahol egy zenész és
egy táncos improvizációja révén alkottak egységet a hangok és a
mozdulatok.
A fesztivál az előző évhez hasonlóan szabadtéri ingyenes programokat
is kínált Győr belvárosában, a II. János Pál téren, ahol tömegeket
vonzó, könnyedebb táncelőadásokat tartottunk, sőt még koncertek és
táncházak is várták az érdeklődőket. Ez egyik legfontosabb és
legsikeresebb újítása a 12. fesztiválnak a szabadtér ”felöltöztetése”
volt. A II. János Pál teret esztétikailag feljavította az alkalmazott
dekoráció, melyet a győri képző- és iparművészekből álló KOCKA
Csoport álmodott meg és készített el.

A rendezvény a szakma képviselőinek fontos találkozási fóruma is volt
az idén. Bemutatkozott az NKA újonnan felállt Tánckollégiuma, az
MMA fórumon pedig a táncművészet helyzetéről és kitörési pontjairól
esett szó.
Idén első alkalommal a XII. Magyar Táncfesztivál helyszíneiről élő
bepillantást nyújtottunk az érdeklődőknek. A Hungary-Live.com
segítségével online is betekinthettek a nézők a fesztiválba, riportokat
készítettünk a fellépő társulatok vezetőivel, koreográfusaival, emellett
élő bejátszásokat is láthattak az előadásokból. A II. János Pál téren
történő eseményeket is folyamatosan nyomon követhették az internetes
közvetítés segítségével. A téren a fesztivál ideje alatt ingyenes
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internetelérést biztosítottunk a résztvevők számára, melyen keresztül a
rendezvénysorozat programfüzete azonnal elérhető volt. Kunstár
Mónika tánckritikus pedig napról-napra beszámolt a XII. Magyar
Táncfesztiválon
szerzett
élményeiről
az
ittvagyokamagyartancfesztivalon.blog.hu oldalon.
Eredmények számokban:
130 külföldi fellépő táncművész
529 magyar fellépő táncművész
60 produkció a XII. Magyar Táncfesztiválon és a II. Gyermek
Táncfesztiválon
14 ingyenes rendezvény a színház előtti téren
1 kiállítás
4 előadás a „Tánc és … Erotika; Kreativitás; Technológia;
Egészség előadás-sorozatban”
2 szakmai konferencia
1 kísérőprogram
A 2016-ban megrendezett XII. Magyar Táncfesztivál számait tekintve
rendkívül sikeresnek mondható. A Fesztivál belépős programjait 4702
néző a szabadtér programjait becsléseink szerint további 5000 fő
látogatta. Összegzésként megállapítható, hogy közel 9.700 látogatója
volt a XII. Magyar Táncfesztiválnak.
A Győri Balett által szervezett fesztivál a kezdetektől fogva élvezi a
Magyar Táncművészek Szövetségének szakmai támogatását, a Nemzeti
Táncszínház együttműködő partneri viszonyát, Győr város és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatását. További szakmai védnökként az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Művészeti Akadémia állt a
rendezvény mögé.
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sajtótájékoztatók (április 29. Budapest, május 5. Győr)
kiadványok (3000 db műsorfüzet angol és magyar nyelven, 1000
db Gyermek Táncfesztiválos műsorfüzet, 5.000 db szórólap)
műsorfüzetek online publikálása az issuu.com oldalon
http://www.magyartancfesztival.hu/hu/musorfuzet
óriásplakátok, citylightok, molinók, bannerek,
hirdetések: (szlovákiai SzóTár magazin, Kisalföld napilap,
Győr+ magazin, Nyári Színházak és Várjátékok magazin,
Fesztiválok 2016, Nemzeti Táncszínház havi műsorfüzetei,
Táncművészet folyóirat, Pihenjen Magyarországon szlovák
turisztikai magazin, Heti válasz, TV2, RTL Klub reklámszpotok,
Tesco Rádió (Győr, Pápa, Veszprém)
imázsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=6IOLZVhQH98
MTVA: M1, M2, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió
online közvetítés: http://www.hungary-live.com/hu/gyoribalett/

Weblap: www.magyartancfesztival.hu
Blog: http://ittvagyokamagyartancfesztivalon.blog.hu/
Közösségi oldal:https://www.facebook.com/magyartancfesztival/
Instagram: https://www.instagram.com/gyoribalett/
#magyartancfesztival #gyermektancfesztival
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