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PAS DE QUATRE ’19
Budapest, Eiffel Műhelyház – Bánffy-terem 2019. május 13. 20:00 

HULLÁMZÓ VILÁG
Szeged – 2019. június 21-22.

XV. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL  
ÉS 5. GYERMEK TÁNCFESZTIVÁL
Győr – 2019. június 17-23.

SZÉKELY NÉPVISELET NAPJA
Kárpát-medence – 2019. július 5.

KESZTHELYI TÁNCPANORÁMA
Keszthely, 2018. szeptember 13-15.

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA
Csíkszereda – 2019. július 6.

XIII. PÉCSI NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ
Pécs – 2019. szeptember 13-18.

VIII. EGRI STÚDIÓSZÍNHÁZI TÁNCFESZTIVÁL
Eger, 2019. szeptember 25-29.

15. ERDÉLYI MAGYAR HIVATÁSOS  
NÉPTÁNCEGYÜTTESEK TALÁLKOZÓJA
Csíkszereda – 2019. október 17-20.

XXXI. NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
Sepsiszentgyörgy – Sepsi aréna, 2019. november 8-9.

ERDÉLYI PRÍMÁSOK 22. TALÁLKOZÓJA
Csíkszereda – 2019. november 12-15.

VIII. SISSI ŐSZI TÁNCHÉT – SŐT7
Budapest – Bethlen Téri Színház, 2019. november 16-23.

TÁNCMŰVÉSZETI PROGRAMNAPTÁR 
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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BUDAPEST, 2019. MÁJUS 13.
PAS DE QUATRE
Helyszín: Eiffel Műhelyház – Bánffy-terem

Fellépnek:
•  Győri Balett – Velekei László:  

PianoPlays – etűdök Liszt és Wagner műveire (részlet); 
• Pécsi Balett – Molnár Zsolt: Belső vonzás; 
•  Szegedi Kortárs Balett – Juronics Tamás / Igor Stravinsky: Tavaszi áldozat;  

Magyar Nemzeti Balett – William Forsythe / Franz Schubert:  
A tökéletesség szédítő ereje | The Vertiginous Thrill of Exactitude

A magyar táncegyüttesek körképét bemutató estet 2013-ban Pas de Trois ’13 
néven hívtuk életre. A kezdeményezés égisze alatt a Győri Balett és a Pécsi Balett 
vendégeskedett az Opera balettegyüttesének otthonában, 2014-től pedig már 
a Szegedi Kortárs Balett társulata is csatlakozott az eseményhez, ennek megfele-
lően változott a program elnevezése is Pas de Quatre-ra. Azóta minden évadban 
egyszer, egy estén együtt látható az ország négy legnagyobb balett-társulata.

1. Győri Balett – Velekei László:  
PianoPlays – etűdök Liszt és Wagner műveire (részlet)

Velekei László Harangozó-díjas koreográfus műveiben mindig az egyéni tettek 
és a társadalmi megítélés között feszülő ellentétek jelennek meg. Új koreográfiá-
jának megalkotásához most azonban egy örök, mindannyiunk által ismert témát, 
a szerelmet választotta. A rövid etűdökből felépülő produkció a szerelem külön-
böző arcait mutatja meg, mely olykor viharos tenger, máskor lassan csobogó, rej-
tett patak. Harc és játszma két ember között: megsebezni és sebet szerezni, meg-
gyógyítani és meggyógyulni. De vajon ki vérzik el a másiknak okozott sebből?

A „szerelmi ringbe” a Győri Balett vezető táncosai szállnak. Hozzájuk társul fiata-
los lendületével, kiemelkedő technikai virtuozitásával Balázs János  
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, aki egyéni zenei látásmóddal, saját elképzelé-
sei mentén tolmácsolja Liszt Ferenc és Richard Wagner zongoraműveit.

2. Pécsi Balett – Molnár Zsolt: Belső vonzás

A Harangozó-díjas Molnár Zsolt koreográfiája az emberi kapcsolatok létrejöttét 
vizsgálja. Hogyan és miként lesz számunkra szimpatikus valaki, hogyan születik 
meg egy pillantás alatt a szerelem? Mi az a belső rezgés, amelyik egymás felé for-
dít bennünket? Milyen fázisokon megy keresztül a férfi-nő kapcsolat, a barátság, 
egy csoport kialakulása a harmonikus befejezésig? Kapcsolataink meghatározzák 
életünk és személyiségünk fejlődését, sosem tudhatjuk, mikor találkozunk olyas-
valakivel, aki egész életünket végigkíséri.
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3. Szegedi Kortárs Balett – Juronics Tamás / Igor Stravinsky: Tavaszi áldozat

Múltjuk hordalékain élő emberek élnek együtt, egymás mellett egy közösségben, 
melynek valójában semmi célja nincs, csak önmagába zártan létezik. Maguk sem 
tudják, hova tart mindez, de egyre elviselhetetlenebbé válik a kiúttalanság: együtt 
kell döntésre jutniuk, hogy megrepedjen az állandóság burka, hogy ki tudjanak 
törni egy másik létezés felé. Fájdalmas a felismerés, hogy az új, jobb világ szüle-
téséhez közös áldozathozatalra van szükség. Stravinsky „rítusát” most a 21. század 
szemszögéből újrafogalmazva láthatjuk: mit jelenthet a megváltás, a feláldozás 
és az áldozattá válás a mai kor emberének. Egy közösség, mely lassan felemészti 
önmagát, felszámolja a múltat, de nincs helyette semmiféle jövőképe, így nem 
marad számára más, mint áldozattá válva bizonyítani létezésének és halálának 
értelmét.

4.  Magyar Nemzeti Balett – William Forsythe / Franz Schubert:  
A tökéletesség szédítő ereje | The Vertiginous Thrill of Exactitude

William Forsythe darabja könnyen zavarba ejtheti a nézőt, aki egy könnyed egy-
felvonásos balettre, netán egy kortárs koreográfia megtekintésére ült be. Ugyanis 
egyrészt olyan gyorsan történnek a színpadi „események”, hogy csak kapkodjuk 
a fejünket: hárman, öten, szólóban és párban, férfiak és nők, mindez közel 11 
perc alatt. Másrészt A tökéletesség szédítő ereje valójában egy cselekménytelen 
neoklasszikus darab. Forsythe olyan balettet alkotott 1996-ban a Frankfurti Balett 
együttesének, amely mind a mai napig óriási kihívást tartogat a társulatok legjobb 
művészei számára. A lépések fűzése, a testrészek fokozott izolációja (külön-külön 
mozgatása, amely a klasszikus balettre egyébként nem jellemző), az egyensú-
lyi helyzetekből való tudatos kitörés, majd koordinált visszatérés és a szédítően 
gyors zene együtt egészen varázslatos hatást kelt a nézőben. A Budapesten 
2000. március 18-án, eredetileg azonban 1987-ben bemutatott Középre, kissé 
megemelve (In The Middle, Somewhat Elevated) című opusz koreográfiai folyta-
tása A tökéletesség szédítő ereje. Ha úgy tetszik, akkor e mű Forsythe tisztelgése 
a nagy elődök, elsősorban Petipa és Balanchine előtt, hiszen ez utóbbi darab-
jaiból átvett nagyon rövid szekvenciákat is láthatunk a táncanyagban. Schubert 
„Nagy” C-dúrszimfóniájának rendkívül energikus, allegro vivace jelzésű 4. tétele 
szolgáltatja a zenét, amely valódi finálémuzsika, egy pillanatra sem hagyja az öt 
táncost pihenni, mégis mindvégig harmonikus egységet alkot Forsythe elképzelé-
sével.

Kontaktok: nemzetibalett@opera.hu
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SZEGED – 2019. JÚNIUS 21-22.
HULLÁMZÓ VILÁG
Helyszín: Szegedi Szabadtéri Játékok

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes bemutatja:
Zs. Vincze Zsuzsa – Zsuráfszky Zoltán: 

Hullámzó Világ 
A „szögedi nemzet”
Azt mondják, két történelme van Szeged népének: az Árvíz előtti és az Árvíz utáni. 
1879-ben, - éppen 140 éve -, a Nagyárvíz idején sokan meghaltak, Szeged több 
ezer háza, minden egyéb ingósága szétmállott, de a szegediek különleges ra-
gaszkodása szeretett városukhoz soha nem szűnt meg, sem akkor, sem utána. 
Az évfordulón erre a kitartó és nagyszerű „szögedi nemzetre” emlékezünk sok 
száz szögedi és nem szögedi fiatal táncossal; táncszínházi műsorunkban felidézve 
városuk kanyargós és színes történelmét.
Betyárélet
Műsorunk második felében Rózsa Sándor, a legendás szegedi betyár mellett 
még sok más híres, illetve hírhedt betyár életének egy- egy mulatságos – gyakran 
tanulságos -, de mindenképpen derűs és szórakoztató epizódját mutatjuk be, egy 
lendületes és látványos táncprodukcióban.
 
Közreműködik:
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és zenekara
a Szeged Táncegyüttes, valamint szegedi és Szeged környéki néptáncosok, nép-
zenészek, gyerekek  és még sokan mások.

Kontaktok: www.mnte.hu
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GYŐR – 2019. JÚNIUS 17-23. 
XV. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL  
ÉS 5. GYERMEK TÁNCFESZTIVÁL
Helyszínek: Győri Nemzeti Színház, Széchenyi tér, Győri Balett Stúdió

A Győri Balett szervezésében a hazai táncművészet (balett, kortárstánc, néptánc) 
szinte teljes palettáját felvonultató XV. Magyar Táncfesztivál és az 5. Gyermek 
Táncfesztivál magyar professzionális együttesekkel, külföldi produkciókkal, gyer-
mekelőadásokkal várja az érdeklődőket. a tavasszal átadásra kerülő Győri Balett 
Stúdióban az egészen aprók számára tartogatnak meglepetést a szervezők.  

Idén a szabadtéri programok a Széchenyi térre kerülnek át, négy estén keresztül 
szórakoztatják a táncot szerető közönséget előadásokkal, táncházakkal, koncer-
tekkel, a Múzeumok Éjszakája együttműködésével.

A táncprodukciók mellett Lakatos János koreográfus különleges táncfotóiból és 
a 70 éves Magyar Táncművészek Szövetségét alkotó táncegyüttesek, intézmények 
előadásainak képeiből láthatnak kiállítást az érdeklődők a Színház Csillárszintjén. 

A XV. Magyar Táncfesztiválon az előadások mellett, hagyományosan szakmai 
programok is megrendezésre kerülnek, amelyek szervesen illeszkednek a feszti-
vál koncepciójába, lehetőséget teremtenek a szakmai párbeszédre.

A Magyar Táncfesztiválon egy nap minden évben a Magyar Művészeti Akadé-
mia Napja. 2019-ben egy Táncművészeti Ankét kerül megrendezésre, amelynek 
keretében a táncművészet történetéről Major Rita tánctörténész tart különleges 
előadást, és találkozhatnak az érdeklődők a Magyar Művészeti Akadémia Ösztön-
díjasaival is, akik egy prezentációban mutatják be eddigi munkájukat. 

Kontakt: www.gyoribalett.hu
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KÁRPÁT-MEDENCE – 2019. JÚLIUS 5. 
SZÉKELY NÉPVISELET NAPJA

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes immár két éve indította el a Székely 
Népviselet Napját, mely minden évben játékos ünnepnappá válhat: ezen a hét-
köznapon nemcsak Csíkszereda és Székelyföld telik meg munkába, hivatalba, is-
kolába, bevásárolni igyekvő, népviseletbe öltözött emberekkel, hanem reménye-
ink szerint tágabb környezetünk is csatlakozik ezen felhívásunkhoz. Kiváló alkalom 
nyílik a környezetünkben élőkkel a szülőfalujukról, családjaik székely viseletéről 
beszélgetni, ezáltal mindannyian történetekkel, népviseletek megismerésével 
gazdagodhatunk.

Ha mindenkinek sikerül egy barátot, kollégát meggyőznie arról, hogy aznap ő is 
öltse magára népviseletét, vagy legalább jelzés értékkel egy kedvenc viseletda-
rabját, akkor különleges, színes péntekké válik ez a hétköznap, melyhez bátran 
szerte a nagyvilágban csatlakozhat bárki! Az eseményről fényképeket várunk a 
világ minden részéről a hargitaneptanc@gmail.com címünkre.

Kontakt személy:  
Gábos Rozál  
+40 758 087 042  
hargitaneptanc@gmail.com

https://hargitatanc.ro/hu;
https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/

CSÍKSZEREDA – 2019. JÚLIUS 6.
EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA

Az Ezer Székely Leány Napja a tánc, az imádság és a népviselet ünnepe. „Hitében 
erős, erkölcsében tiszta, önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk”. Elődeink 
által megfogalmazottakkal egyetértve, Székelyföld legnagyobb hagyományőrző 
ünnepén a hit és a hagyomány érvényesülését, önazonosságtudatunk két tartópil-
lérét igyekszünk erősíteni. Amikor ezernél többen felveszik népviseletüket, akkor 
az egyénre visszahat a közösség ereje. Ez jelenti a székelység fennmaradásának 
alapját.

Kontakt személy:  
Gábos Rozál 
+40 758 087 042 
hargitaneptanc@gmail.com 

https://hargitatanc.ro/hu 
https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/ 
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KESZTHELY – 2018. SZEPTEMBER 13-15.
XVII. KESZTHELYI TÁNCPANORÁMA

 
MÁTYÁS A VILÁG KIRÁLYA
2019. szeptember 12. csütörtök, 11.00 és 14.00
Balaton Színház – Színházterem 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes

TÁNC ÉS…
TÁNC ÉS KREATIVITÁS
Szimfónia a kocsonyában, avagy hogyan lesz a semmiből valami?
2019. szeptember 12. csütörtök, 18.00
Balaton Színház – Simándy terem 
Lakatos János előadása 
 
TÁNCHÁZ A FŐ TÉREN
2019. szeptember 13. péntek 17.30
Duna Művészegyüttes

SZERELMÜNK, KALOTASZEG
2019. szeptember 13. péntek, 19.00
Balaton Színház – Színházterem
Duna Művészegyüttes

TANGÓ EST  
és előadás után, tánctanítás
2019. szeptember 14. szombat, 19.00
Balaton Színház – Színházterem 
Buda László és vendégei

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Megnyitó: 2019. szeptember 14-én, az előadás után. 
Balaton Színház – Simándy terem 
Duna Művészegyüttes
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PÉCS – 2019. SZEPTEMBER 13-18.
XIII. PÉCSI NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ
Helyszínek: Pécsi Nemzeti Színház, Kodály Központ, Cella Septichora

A Pécs 2010 - EKF program támogatásával elindított Pécsi Nemzetközi Tánctalál-
kozót Vincze Balázs kezdeményezésére hozta létre a Pécsi Balett azzal a hiánypót-
ló céllal, hogy a régióban a táncművészetet is képviselje professzionális fesztivál. 
a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott 
tánctalálkozó – lehetőség szerint – neves külföldi társulatok mellett a hazai  
táncélet meghatározó szereplőit vonultatja fel, továbbá lehetőséget biztosít a he-
lyi táncegyüttesek bemutatkozására.

A fő irányvonal a balett, de a programban helyet kap a néptánc és számos más 
műfaj. Elsődleges célunk a táncművészet népszerűsítése, ezért fontosnak tartjuk, 
hogy minden generáció számára tudjunk színvonalas programot kínálni, továbbá 
kizárólag olyan táncelőadásokat hívunk meg, melyek Pécsett és a régióban még 
nem voltak láthatók. Külföldi előadások esetén próbálunk magyarországi bemu-
tatóra törekedni és a hazai társulatok produkciói közül is a legfrissebbeket választ-
juk. a találkozó szakmai programjait a Magyar Táncművészek Szövetségével közö-
sen szervezzük.

Kontaktok:
• Vincze Balázs, alapító fesztiváligazgató
• Uhrik Dóra, szakmai védnök
• Bajnai Ágnes, programszervező
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EGER, 2019. SZEPTEMBER 25-29. 
VIII. EGRI STÚDIÓSZÍNHÁZI TÁNCFESZTIVÁL
Helyszín: Gárdonyi Géza Színház

2019. 09. 25. és 29. között, nyolcadik alkalommal rendezzük meg a Stúdiószínházi 
Táncfesztivált Egerben.

Célunk, hogy programsorozatunkkal évről évre házhoz vigyük az északkelet-ma-
gyarországi régió táncszerető közönsége számára a hazai táncpaletta aktuális al-
kotásait. Szeretnénk a táncot kedvelő közönség igényeit minél szélesebb körben 
kielégíteni, a táncművészetet egyre inkább ismertté és kedveltté tenni, új nézőket 
– hangsúlyozottan a gyermekeket és fiatalokat is – becsalogatni a nézőtérre, megis-
mertetni velük a tánc nyelvét, hogy később a táncot értő és kedvelő, színházlátoga-
tó felnőttekké váljanak. Ebből a programsorozatból nem csupán a közönség profi-
tálhat, saját- és vendégtáncművészeink számára egyaránt szakmai fejlődést jelent.

Az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál egyedülálló kezdeményezés, hiszen a Duná-
tól keletre, országos szinten ez az egyetlen ilyen volumenű professzionális táncese-
mény. Tovább emeli és erősíti a fesztivál jelentőségét, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala és a Gárdonyi Géza Színház támogatása mellett, helyi cégek is a rendezvé-
nyünk mellé állnak.

Kontaktok:     
• Topolánszky Tamás, tagozatvezető
• Kiss Alexandra, művészeti titkár
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CSÍKSZEREDA – 2019. OKTÓBER 17-20.
15. ERDÉLYI MAGYAR HIVATÁSOS  
NÉPTÁNCEGYÜTTESEK TALÁLKOZÓJA

Az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozója a legnagyobb szak-
mai rendezvény az erdélyi néptáncosok körében. Idén Csíkszereda ad otthont 
az évente megrendezendő találkozónak, amelynek helyszíne attól függően vál-
tozik, hogy éppen melyik hivatásos együttes felel a rendezvényért. A találkozón 
az immár hat erdélyi hivatásos együttes önálló előadással lép a közönség elé, de 
közösen is megmutatják magukat a Találkozó Gálaműsorán. A rendezvény kitűnő 
alkalmat nyújt egymás munkájának, fejlődésének megismerésére, követésére va-
lamint a kapcsolattartásra egyaránt. A körülbelül százötven hivatásos néptáncos, 
jó néhány szakember, alkotók, oktatók, együttes vezetők és támogatók, szimpati-
zánsok és elkötelezettek jelenléte adja a találkozó rangját. 

Kontakt személy:  
Gábos Rozál 
+40 758 087 042 
hargitaneptanc@gmail.com

https://hargitatanc.ro/hu 
https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/ 
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SEPSISZENTGYÖRGY, 2019. NOVEMBER 8-9.
31. NÉPZENE- ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
Helyszín: Sepsi Aréna

A Háromszék Táncegyüttes és a Lajtha László Alapítvány közös rendezvénye az er-
délyi népi kultúra egyik végvára, egyben Sepsiszentgyörgy kulturális programkí-
nálatának kiemelkedő színfoltja. a találkozón több mint félezer adatközlő táncos 
és zenész vett részt az évek folyamán, akik nemcsak a színpadon mutatkoztak be, 
hanem a háttérben zajló gyűjtőmunka során felbecsülhetetlen értékű folklóra-
nyaggal gazdagították a Háromszék Táncegyüttes hang- és videótárát, így létre-
hozva Erdély egyik legnagyobb folklór-adattárát.

A rendezvény 2018-ban jubilált, az ünnepi kiadás a Sepsi Arénában került meg-
rendezésre, ettől a ponttól kezdve pedig egy új fejezet kezdődött a rendezvény 
történetében, amely immár a tánc- és zeneanyagok felgyűjtése helyett az átörökí-
tett néphagyomány megélésére koncentrál.

A találkozó kiemelt meghívottja idén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lesz. A fő 
programsornak ezúttal is a Sepsi Aréna ad otthont, ahol napközben gyermekfog-
lalkozások, könyvbemutató, kiállítások, kézműves vásár és a 6. Székelyföldi Legé-
nyesverseny várja az érdeklődőket. A találkozó fénypontja a szombat esti ünnepi 
gálaműsor lesz, amelyen színpadra lép a közel száz meghívott hagyományőrző 
zenész és táncos, a Magyar Nemzet Táncegyüttes, több amatőr néptáncegyüttes, 
valamint a házigazda Háromszék Táncegyüttes és a Heveder zenekar. Mindezek 
mellett a találkozó programjait a hajnalig tartó táncházak teszik teljessé.

Kontaktszemély: 
Deák Gyula Levente 
+4/0727-307027 
gyuszi@hte.ro

Bővebb információk a Háromszék Táncegyüttes honlapján: www.hte.ro
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CSÍKSZEREDA – 2019. NOVEMBER 12-15. 
ERDÉLYI PRÍMÁSOK 22. TALÁLKOZÓJA
 
Népi örökségünk feltárását, összegyűjtését szolgáló rendezvényünk az Erdélyi 
Prímások Találkozója. Évről évre telt házas közönség várja, ugyanakkor a szakmai 
körökben is elismert és számon tartott népzenei nagyrendezvény. Eredetileg ket-
tős célja volt a találkozónak: egyrészt lehetőséget biztosított jó minőségű hang-
felvételek készítésére az adatközlőkkel, másrészt be lehetett mutatni a zenészeket 
a közönségnek, ismertetve, népszerűsítve muzsikájukat. Azóta rendezvényünk 
kiegészült azzal a szándékkal is, hogy a találkozó adjon lehetőséget minél több 
fiatal, tehetséges népzenészek és sikeres zenekarnak a bemutatkozásra, ugyan-
akkor kiváló alkalmat nyújtva számukra megismerkedni, együtt muzsikálni a nagy 
öregekkel. A rendezvény első két napján szakmai továbbképzés keretében lehe-
tőség nyílik adatközlő zenészekkel, népdalénekesekkel közösen elmélyülni egy-
egy tájegység népzenéjében. November 14-én, csütörtökön a hagyományőrző 
prímások, zenészek gálaműsorára kerül sor, amelyet táncház követ az előadáson 
fellépő adatközlő zenészek közreműködésével. November 15-én, pénteken a 
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék hallgatóinak 
műsorára várjuk a népzene kedvelőit. Az előadást hajnalig tartó táncház követi az 
egyetem diákjainak közreműködésével.

Kontakt személy:  
Gábos Rozál 
+40 758 087 042 
hargitaneptanc@gmail.com

https://hargitatanc.ro/hu
https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/
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BUDAPEST, 2019. NOVEMBER 16-23.
8. SISSI ŐSZI TÁNCHÉT – SŐT7
Helyszín: Bethlen Téri Színház

Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a SŐT7 – Sissi Őszi Tánchét a Bethlen 
Téri Színház és a Közép-Európa Táncszínház közös szervezésében. A hétnapos, 
hét előadásból álló táncfesztivál a VII. kerület Erzsébet7 nevű ünnepségsorozatá-
hoz csatlakozik 2019. november 16. és 23. között, amikor is egy héten keresztül 
táncelőadásokat láthat a közönség. Ez a tánchét hagyományteremtő céllal indult, 
hogy minden év novemberében – Erzsébet nap köré szervezve – csatlakozzon 
a kerület névadója, Sissi királyné tiszteletére rendezett kulturális programokhoz. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is a vidéki táncműhelyeket állítják fó-
kuszba. A Miskolci Balett, a GG Tánc Eger, a Kecskemét City Balett, a Dunaújvárosi 
Bartók Táncszínház, a Sopron Balett, továbbá a hagyományoknak megfelelően 
egy vidéki táncművészeti iskola is szerepel a tervezett meghívandók között.

A fesztivál kínálatát utcai táncok, közönségtalálkozók, fotókiállítás és táncfilmek 
is színesítik.

Fesztivál blog:  
sot7fesztival.blogspot.hu

Fesztiváligazgató:  
Szögi Csaba

Kapcsolattartó:  
Éberhardt Klára
+36 30 456 3885
cedt@cedt.hu


