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Szakmai beszámoló a XIII. Magyar Táncfesztivál  

2017. évi megrendezéséről 
 

 

 

 
 

 

 2017. június 18-25. között ismét nagy sikerrel rendeztük meg Győrben, a Magyar 

Táncfesztivált – immáron 13. alkalommal, a III. Gyermek Táncfesztivált és az első, kizárólag 

az interneten követhető online táncfesztivált: a FesztiválON-t. 

 

 

A legteljesebb válogatás  
 

Az idei táncfesztivál kétségkívül a 2016/17-es színházi évad legjelentősebb és 

legizgalmasabb táncprodukcióit gyűjtötte egybe, az egy hét alatt lényegében mindent láthatott 

a közönség, amiről év közben lemaradt és nem érdemes kihagyni. 

A Nagyszínpad adott otthont június 20-án a Pécsi Balett Bartók-emlékév tiszteletére készült, 

markáns karaktereket felvonultató Csodálatos mandarinjának, Vincze Balázs koreográfiájával. 

Ugyanezen az estén a Magyar Nemzeti Balett tavalyi évadának sikerdarabját, Jiří Kylián 

világhírű cseh koreográfus tizenöt perces Falling Angels című művét adta elő. 

Frenák Pál jellegzetes formavilágból építkező alkotói munkái elengedhetetlen részei a 

fesztiválnak. A tavaly szeptemberben bemutatott Lutte című darab a küzdelem krónikája, 

amelyben megjelenik a harcművészetek (cselgáncs, ökölvívás, glima) brutális ereje egy teljesen 

új előadó-művészeti generáció révén. A darab 23-án a Szegedi Kortárs Balett Menyegző című 

művével együtt volt látható.    

A nagyszínpadi előadások frissességét szerettük volna sugallni azzal, hogy a mindössze pár 

hónapja a Tavaszi Fesztiválon bemutatott Recirquel Újcirkusz Társulat produkcióját, a 

kétszemélyes Adieu!-t, elhívtuk a fesztiválra. Sajnálatos módon az előadást megelőző napon az 

egyik főszereplő súlyos sérülése miatt le kellett mondani a teltházas előadást. Hogy mégsem 

maradjunk Recirquel nélkül levetítettük a Mi ez a cirkusz? című nagysikerű dokumentumfilmet, 

mely bemutatja a Recirquel gyötrelmekkel teli csodálatos életét.  

Szintén egyfajta fúziós darabnak tekinthető két társulat, a GG Tánc Eger és a Miskolci 

Balett összedolgozásának remek eredménye, az Anna Karenina, amelyben a két csapat tagjai 

felváltva táncolják a főbb szerepeket hol egyik, hol másik városban. Ezúttal a harmadik város, 
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Győr volt soron, mivel a darab koreográfusa nem más, mint Velekei László, a Győri Balett 

művészeti vezetője. A Vaskakas Művészeti Központban végre a győriek is láthatták a művet.  

Kétségtelenül a fesztiválzáró nap sztárja az ExperiDance Production, amely teltházat hozott, 

noha 25-én két előadást is tartottak a Nagyszínpadon, Nostradamus - világok vándora címmel.  

 

 

Két Győri Balett-bemutatóval indítottunk a Magyar Táncfesztivál nyitónapján    
 

A június 19-i ünnepi nyitógálán a Győri Balett két premiert is tartott, a Győri Nemzeti 

Színház Nagyszínpadán. Ez egyik Schönberg Egy varsói menekült című művére készült 

nyolcperces szóló a másik pedig a Kodály-emlékév tiszteletére készült vadonatúj Romance – 

Kodály Zoltán műveire címet viselő egyfelvonásos darab. Mindkét alkotás Velekei László 

koreográfiája. A jeles zeneszerző műveire készült koreográfiát februárban mutattuk be 

Budapesten a Művészetek Palotájában a Kodály-év nyitányaként, és érdekessége, hogy a neves 

komponista felesége a bizalom jeleként hozzájárult a szabad zenei válogatáshoz.  

A nyitógála vendége volt immár hagyományosan a Magyar Táncművészeti Egyetem, Magyar 

Nemzeti Táncegyüttes is és a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola. 

 

 

Négy napon át gyereknap – III. Gyermek Táncfesztivál   

 

 

Immáron harmadszorra rendeztük meg a 

fesztivál ideje alatt a legkisebb táncrajongók külön 

rendezvénysorozatát a Vaskakas Művészeti 

Központban.  

Szerdától-szombatig (június 21–24.) az ALMA 

Együttes nyitókoncertje után, naponta két, összesen 

hat előadást láthattak a gyerekek, köztük a Pr-

Evolution DC, a Dunaújvárosi Bartók Kamara 

Színház, a Duna Táncműhely, a Háromszék 

Táncegyüttes, a Góbi Rita és a Bozsik Yvette Társulat 

produkcióját. Ez utóbbi a Pinokkió feldolgozása volt, 

amelyről az alkotó Bozsik Yvette azt nyilatkozta, 

hogy „egy elképesztően tanulságos, bonyolult 

történet, amely arra is alkalmas, hogy beavató színház 

keretében megismertesse a gyerekekkel a commedia 

dell’arte műfaját”. A Gyermek Táncfesztivál 

hagyományaihoz hűen idén is Aranybab-díjat adtunk 

annak társulatnak, melyre a gyerekek a legtöbb 

aranybabbal szavaztak. Idén a Pr-Evolution DC: 

Lúdanyó meséi nyerte el a gyerekek tetszését. 

 

 

A legtisztább forrás  
 

Hagyományosan tematikus napok is gazdagították a fesztivál kínálatát: június 22-e a 

magyar folklór napja volt, amely a II. János Pál téren néptánc délutánnal indult, este a 

Nagyszínpadon a Magyar Állami Népi Együttes Tánckánonjával folytatódott (a zeneszerző 

Kodály Zoltán előtt tisztelegve), késő este pedig a Kisfaludy teremben a tavaly októberben 
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Sepsiszentgyörgyön megrendezett Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek találkozójának egyik 

legszebb darabja, az Erdély-menyegző volt látható a Háromszék Táncegyüttes előadásában. 

Néptáncelőadások természetesen más napokon is megjelentek, hiszen a Partium egyetlen 

hivatásos és egyben legfiatalabb jelentős műhelye, a Nagyvárad Táncegyüttes 19-én az 

Ütközések című darabbal lépett fel, a hazai nagy együttesek közül pedig a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes 24-én a Élő Táncarchívummal állt a Nagyszínpadra. 

Fitos Dezső új darabja, a Pisztráng négy olyan táncos, zenész „adatközlőnek” állít emléket, 

akik nemcsak az alkotó pályafutásának, hanem az egész néptánc-mozgalomnak is 

emblematikus egyéniségei voltak: Zerkula János (Gyimesközéplok), Berki Ferenc „Árus” 

(Méra), Tamás Márton „Kántor” (Szék), Székely János (Marossárpatak). A művet 20-án a 

Vaskakas Művészeti Központban lehetett látni.      

 

 

Kortárs csemegék a Kisfaludy teremben  
 

A Kisfaludy terem jobbára a kísérletezők terepe. A nagyszínpadi előadások után 

viszonylag késői órákban kortárs alkotók nemegyszer társadalmi és történelmi konfliktusokat, 

vagy személyes tragédiákat, az emberi lélek és lét nagy kérdéseit feszegették.  Június 23-án a 

Közép-Európa Táncszínház (KET) társulata két részből álló, ám egységes előadással lépett fel. 

Az 56-os emlékév kapcsán tavaly volt a premierje Brüsszelben az Inversedance I Fodor Zoltán 

Társulat darabjának, az Ajtók kilincs nélkül című műnek. A mű idehaza ritkán látható, 25-én 

most Győrbe is megérkezett. Gergye Krisztiántól nem idegen a bizarr alkotás folyamata, bizarr 

témákat keresve. Az élethű bábok segítségével idézik fel az alkotók a romantika és az 

expresszionizmus világát. A Kokoschka babája című darab igazi csemege volt 24-én a 

Kisfaludy Teremben. Ugyanitt 20-án a Duda Éva Társulat mutatkozott be BREATHE! című 

darabjával.  

  

 

FesztiválON – az első online táncfesztivál  

 

 
 

 Az idei XIII. Magyar Táncfesztivál Győrben a hagyományos programokat 

megőrizve egy szokatlan újítást kínált, megrendeztük az ország első online fesztiválját, a 

FesztiválON-t, amely egy black boxba zárt koreográfus alkotói folyamatát közvetítette egy 

internetes livestream adás keretében a nézők felé. Június 23-án este 20–23 óra között három 

neves férfi kortárs táncművész (Várnagy Kristóf, Feledi János, Gergye Krisztián), június 24-én 

pedig három női alkotó (Góbi Rita, Ladjánszki Márta, Pataky Klári) mutatkozott be. 

Mindannyian nemcsak kiemelkedően kreatívak, hanem eddigi produkcióikban is élénk 

párbeszédet folytattak a közönséggel. 
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A „bezárt” alkotók a performanszok témáit, kellékeit és zenei repertoárját és akkor és ott, az 

online közvetítés idején tudhatták meg.  

 

 

Szabadtéri és szakmai programok  
 

A szabadtér szabadsága és könnyedsége jelent meg a II. János Pál téren felállított 

színpad előadásaiban a fesztivál egész hete alatt, ahol tömegeket vonzó, könnyedebb 

táncelőadások voltak láthatók, koncertek, táncházak és kulináris élmények is várták az 

érdeklődőket.  

A 0. napon a tinédzser korosztálynak kedvezve az AFORCE1 és DJ Yamina szórakoztatta a 

térre látogatókat. A nyitónapot követően a hazai flamenco műfaj kétségtelenül legjobb előadója, 

a Spanyolország legnevesebb táncakadémiáján végzett Pirók Zsófia és édesanyja, a műfaj hazai 

„doyenje”, Lippai Andrea, valamint a FlamenCorazonArte adott táncos koncertet és tanította 

az érdeklődőket. A Kármen tragikus sorsát és persze a női-férfi lét se veled, se nélküled 

helyzetét mutatta be egy magyarországi roma közösségbe helyezve a Dunaújvárosi Bartók 

Táncszínház 23-án este.  

 

Nem kevésbé fontosak a fesztivált kísérő „látványesemények”: Bege Nóra fotókiállítása 

a Magyar Állami Népi Együttesről Színpadon innen és túl címmel, valamint Malasits Zsolt 

festőművész tárlata Fénytánc címmel a fesztivál ideje alatt volt látható a színház 

Csillártermében. 

 

A fesztivál a bemutatkozásokon kívül fontos szakmai fórumokat is teremtett a 

táncművészet számára. Csakúgy, mint a legutóbbi években, az idén is a helyzetfelmérésre és 

jövőbe mutató programok kidolgozására, eszmecserére és nem egyszer vitákra került sor két 

rendezvényen, az NKA- és az MMA-konferencián. Ezeken a találkozókon indultak útjukra 

korábban olyan lényeges kezdeményezések, mint a Nemzeti Táncprogram, az Imre Zoltán 

Program, a Nemzeti Táncszínház új épülete létrehozásának teljes szakmai támogatása, illetve a 

táncművészeti életjáradék kiterjesztése.  

Az idén a táncművészeti átképzési program és az Imre Zoltán Program volt a kiemelt téma. 

 

Eredmények számokban: 

 

- 8 nap alatt 

- 1200 fellépő táncművész 

- 44 táncprodukció a XIII. Magyar Táncfesztiválon és a III. Gyermek Táncfesztiválon 

- 15 ingyenes rendezvény a színház előtti téren 

- 2 kiállítás 

- 2 szakmai konferencia 

- 6 FesztiválON produkció, Magyarország első online fesztiválja 

 

A 2017-ben megrendezett XIII. Magyar Táncfesztivál számait tekintve rendkívül sikeresnek 

mondható. A Fesztivál belépős programjait 4860 néző, a szabadtér programjait becsléseink 

szerint további 10.000 fő látogatta.  

Összegzésként megállapítható, hogy közel 15.000 látogatója volt a fesztiválnak. 

 

Tavaly ősszel Kiváló minősítést kapott a táncfesztivál a Magyar Fesztivál Szövetségtől, 

idén tavasszal pedig az Európai Fesztiválok Szövetsége által támogatott EFFE 

fesztiválközösségének tagjává vált.  
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A fesztivál az alábbi visszajelzést kapta: 

 

Nagyon magas minőségű rendezvény, a maga nemében a legjobb kínálattal, komoly 

nemzetközi kapcsolódással. 

   

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a Magyar Táncfesztivál hagyománnyá vált Győr 

városában, azonban nagyon fontos számunkra, hogy minden évben valami újat is nyújtsunk a 

közönségnek. Úgy érezzük ez ebben az évben is sikerült. 

 

A Győri Balett által szervezett fesztivál a kezdetektől fogva élvezi a Magyar Táncművészek 

Szövetségének szakmai támogatását, a Nemzeti Táncszínház együttműködő partneri viszonyát, 

Győr város, a Nemzeti Kulturális Alap és az Audi Hungaria Zrt. szponzori támogatását. 

További szakmai védnökként az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Művészeti 

Akadémia állt a rendezvény mögé.  
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I. Fotós melléklet 

 

Életképek a XIII. Magyar Táncfesztiválról 

 

 

Sajtótájékoztató, Győr, 2017. 06.01.  

 

 

0. nap DJ Yaminával 
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II. János Pál tér 

 

 

 

III. Gyermek Táncfesztivál Alma együttes nyitókoncert 
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Táncház Fitos Dezsővel a II. János Pál téren 

 

 

 

Konferencia a Múzeumházban 
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FesztiválON – az első online fesztivál 

 

 

 

 

Győri Nemzeti Színház aulája 

 

 

 


