Mozdulatmûvészeti Stúdió

Art of Movement Studio

600 m2 tánc!

600 m2 dance!

Az Orkesztika Alapítvány programjainak fô mûködési helyszíne a Mozdulatmûvészeti
Stúdió, mely mindenki számára nyitott és elérhetô mûfaji, stiláris és minden más szelekciótól
mentesen. Lehetôséget biztosítunk a táncmûvészet területén a tanulásra, az alkotásra, a
munkára, az információáramlásra, a tudományos kutatásra, az önkifejezésre és a fejlôdésre.
A Mozdulatmûvészeti Stúdióban mûködtetjük az Orkesztika Alapítvány nyilvános
gyûjteményét, melyben megtalálhatóak a mozdulatmûvészet területén végzett kutatási,
hagyatékfeltáró munkánk eredményeként kiadott szakkönyveink is, valamint tánctörténeti
ritkaságok fotó és mozgókép felvételei.
A független alkotókat, társulatokat és kísérletezô mûhelyeket próbalehetôséggel és fellépési lehetôséggel támogatjuk. Otthont adunk a tánc ihlette társmûvészeti eseményeknek,
képzô-és fotómûvészeti kiállításoknak és közösségi eseményeknek.
A Meglepetés Estek keretében egyre több elôadáson várjuk közönségünket!

The primary location of Orkesztika Alapítvány (Foundation)'s programs is the Art of
Movement Studio, which is opened and available for everyone without any previous selection as artistic genre, style, or anything else. Our task is to give the opportunity of learning,
composing, working, flowing information, scientific research, self-expression in the field of
dance art.
The public collection of Orkersztika Alapítvány is operating at the Art of Movement
Studio, where one may find the books published by us, as the result of our scientific- and legacy-researches, and photos and video footages of dance curiosities.
Independent artists, companies, experimental workshops are promoted with rehearsal
and performing facilities. Therese's also a room for the events of dance inspired fellow-arts:
we hold exhibitions of photo- and fine arts, and other public events.
One may see even more experimental performances than before on the „Surprise Nights”
Events, the residency theatre program of Orkesztika Alapítvány.

Az új, eddigieknél jóval nagyobb helyünkön több mint 20 tánctanfolyam közül választhat,
aki mozogni, tanulni szeretne! Nálunk szinte minden modern, kortárs és klasszikus színpadi
táncirányzatot megtalálhatnak az érdeklôdôk rendszeres tanfolyamainkon, tréningjeinken és
intenzív kurzusainkon.
2008/2009-es tanév tanfolyamai: Mozdulatmûvészet, Orkesztika alapok, Graham technika,
Modern tánc, Kortárstánc, Kontakt tánc, Limón technika, Jazz tánc, Testismeret-önismeret,
Gyermek tánc, Nia, Gyrokinesis, Nôi és Férfi kondicionáló torna.

http://www.mozdulatmuveszet.hu/studio
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In the newly located Studio, there’s much bigger space than in the previous one, you may
choose from more than 20 different courses including almost every modern, contemporary
and classical stage dance technique on our courses, trainings and intensive sessions.
2008-2009 season's courses are art-of-movement, orkesztika basics, Graham-technique,
modern dance, contemporary dance, contact-improvisation technique, Limón- and Jazz technique, Body knowing - Self knowing, creative dance for children, Nia, Gyrokinesis body conditioning gymnastics for ladies and for gentlemen.
http://www.mozdulatmuveszet.hu/studio
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