
 

 

 

Összegző beszámoló a X. Magyar Táncfesztiválról 

 

 

 

A jubileumi X. Magyar Táncfesztivál az 1998-ban megkezdett 

fesztiválsorozat történetének talán legsikeresebb rendezvénye volt idén 

június 16-22. között, Győrött.   

 

Lendületes új arculattal, új helyszínekkel 

és kibővített programsorozattal készültünk 

a X. Magyar Táncfesztiválra a Győri 

Balettnél. Fő törekvésünk volt idén a 

megújulás jegyében a táncművészet 

népszerűsítése, nyitás a közönség minden 

rétege felé és az erőteljes kampány a 

táncművészetért.  

 

 

Új helyszínek, nagyobb népszerűség, szélesebb közönségréteg   

 

A fesztivál új helyszíneivel olyan lehetséges közönségrétegeket célzott meg, 

amelyek eddig távol maradtak a táncprogramoktól.  

 

A játszóhelyek száma 

bővült, az események két 

központi helyen zajlottak: a 

Győri Nemzeti Színház 

épületében (annak 

nagyszínpadán és 

Kisfaludy termében) és 

színház előtti téren, 

valamint a város 

legnépszerűbb gyülekező 

pontján a barokk 

épületekkel övezett 

Széchenyi téren. Azért, hogy még többen látogathassák a táncelőadásokat, 

olyan neves fellépő társulatok mint a Pécsi Balett, a Honvéd Táncszínház, a 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes) produkciói ingyenesek voltak, 

ezekre a látványos közönségdarabokra nagyon sokan voltak kíváncsiak. A 

Boban & Marko Markovics Orkestar és a Győri Filharmonikus Zenekar 

nagyszabású szabadtéri koncertjeire, az ülőhelyekre 1000 Ft-os jegyet 

vásárolhattak a nézők, amely rossz idő esetén a Richter terembe is érvényes 

volt. A kedvező időjárás miatt erre nem volt szükség, ezek az előadások 

megtöltötték a teret. Beváltotta a reményeinket a Széchenyi téren felállított 

szabadtéri színpad látogatottsága.  

 

A színház előtti szabadtéri színpad programjaival eddig is fontos 

kiegészítője volt a Nagyszínpadon zajló eseményeknek, idén viszont Zenés 

Pódium Színpadként különböző műfajú muzsikának adott teret. A 



 

 

kőszínházi előadások előtt és után a téren felállított pódiumon szólisták és 

kisebb kamarazenekarok adtak lehetőséget a közönségnek arra, hogy az est 

további részét zeneművészek társaságában töltsék. A szabadtéri kulturális 

kávézó naponta változó tematika alapján kínált programokat.     

    

A megszokottól eltérő helyszínek és 

táncműfajok is megjelentek a fesztivál 

égisze alatt: a Hotel Rába Tetőtáncnak 

adott otthont a Győri Balett 

közreműködésével, Lengyel Katalin és 

a Bandart Productions pedig a színház 

falára varázsolt „Dancing Graffitiket”. 

 

A fesztiválbérleteknek és a kedvezményes jegyelővételeknek köszönhetően 

nőtt a látogatottság. A Kisfaludy Teremben játszott darabokra is több néző 

volt kíváncsi, mint a korábbi években. Szinte minden jegy elkelt a nyitó 

napi Balett Gálára, a Magyar Állami Népi Együttes darabjára a 

Szarvasénekre, Bozsik Yvette rendezésére a Chicagora, és a záró napi 

előadásra, az ExperiDance Szenvedélyem, Velence című produkcióra. Ismét 

nagyon sikeres volt a Színházi tánckarok találkozója a Győri Nemzeti 

Színház társrendezésében. 

 

Nagy volt az érdeklődés a kisteremben a Győri Balett új bemutatójára a 

Game-re, és telt házas volt a Sztravinszkij- Est, ahol a Forte Társulat, és a 

Budapest Táncszínház mutatkozott be egy-egy darabbal. A Közép-Európa 

Táncszínház Horda című előadása a jegy eladások alapján szintén a nézők 

kedvence volt. 

  

Társrendezők bevonása  

  

A műfaji sokszínűséget gazdagította: a Győri Nemzeti Színház a Színházi 

Tánckarok II. találkozóját, a Győri Filharmonikus Zenekar Széchenyi téri 

záró koncertet és több pódium koncertet szervezett meg. 

 

Számokban… 

 

A 2014-ben megrendezett X. Magyar Táncfesztivál számait tekintve az 

eddigi legsikeresebbnek mondható: 31 profi vendégtársulat és 10 különböző 

műfajú együttes lépett fel 5 helyszínen. A két színházteremben és a 

szabadtéri fizetős helyszíneken közel 4 ezer néző vásárolt jegyet. A 

szabadtéren 7 nap összesen 8 ezer néző látogatta programjainkat.   

Összegzésként megállapítható, hogy közel 12.000 látogatója volt a X. 

Magyar Táncfesztiválnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

X. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL 

Közvélemény-kutatás eredményei 

 

 

Gyűjtés ideje: 2014. június 16-22. 

Gyűjtés helyszíne: Győr 

Módja: direkt és internetes közvélemény-kutatás  

Kitöltött kérdőívek száma: 507 db (ebből interneten kitöltött: 19 db) 

 

1. Neme: 

Kérdésre adott válaszok száma: 504 db 

Férfi: 125 db (25%) 

Nő: 379 db (75%) 

 

2. Melyik korosztályba tartozik? 

Kérdésre adott válaszok száma: 506 db 

16 alatt: 29 db (6%) 

16-25: 40 db (8%) 

26-35: 86 db (17%) 

36-45: 111 db (22%) 

46-60: 149 db (29%) 

60 fölött: 91 db (18%) 

 

3. Iskolai végzettsége: 
Kérdésre adott válaszok száma: 497 db 

Alapfokú: 38 db (8%) 

Középfokú: 157 db (31%) 

Felsőfokú: 302 db (61%) 

 

4. Honnan értesült a IX. Magyar Táncfesztiválról? 
Kérdésre adott válaszok száma: 680 db (több lehetséges válasz) 

Sajtóból: 191 db (28%) 

TV-ből: 32 db (5%) 

Rádióból: 31 db (5%) 

Interneten keresztül: 197 db (29%) 

Plakát, szórólap: 229 db (33%) 

 

5. Honnan érkezett? 
Kérdésre adott válaszok száma: 507 db 

Győr és környéke: 432 db (85%) 

Budapest: 22 db (4%) 

Egyéb belföld: 33 db (7%) 

Külföld: 20 db (4%) 

 

6. Mennyire tartja reálisnak a jegyek árát? 
Kérdésre adott válaszok száma: 498 db (nem válaszolt: 10 db) 

Elfogadható: 418 db (84%) 

Magas: 56 db (11%) 

Adnék többet is érte: 24 db (5%) 

 

7. Elégedett a különböző műfajok összetételével? 

Kérdésre adott válaszok száma: 501 db (nem válaszolt: 7 db) 

Igen: 490 db 

Nem: 11 db 



 

 

 

8. Sikeresnek ítéli Ön a X. Magyar Táncfesztivált? 

Kérdésre adott válaszok száma: 494 db (nem válaszolt: 14 db) 

Igen: 488 db 

Nem: 6 db 

 

9. Szívesen részt venne a Magyar Táncfesztiválon 2015-ben is? 

Kérdésre adott válaszok száma: 501 db (nem válaszolt: 4 db) 

Igen: 498 db 

Nem: 3 db 

 

10. Az idei a jubileumi X. Magyar Táncfesztivál. Ön eddig hány alkalommal 

vett részt? 
Kérdésre adott válaszok száma: 481 db (nem válaszolt: 53 db) 

Először: 55 db 

1-3 alkalommal: 205 db 

4-6 alkalommal: 98 db 

7-8 alkalommal: 31db 

Minden alkalommal: 65 db 
 


