NYÁRI INTENZÍV TÁNCKURZUS
a Magyar Táncművészeti Egyetem
2020.augusztus 5-19-ig
A Magyar Táncművészeti Egyetem intenzív nyári kurzusa egy egyedülálló lehetőség a fiatal táncosok számára,
hogy olyan nemzetközi karriert befutott magyar művészektől, táncpedagógusoktól tanuljanak, akik egykor az
egyetem jogelődei, az Állami Balett Intézet és Magyar Táncművészeti Főiskola falai között kezdték táncos
pályájukat.
A két hetes, reggeltől délutánig tartó program során a jelentkezők balett technika, repertoár, improvizáció,
modern partnering és magyar repertoár órán – amin neves magyar koreográfusok darabjaiból tanulnak be
részleteket, mint pl. Harangozó Gyula: Coppélia, Seregi László: Rómeó és Júlia stb. – vehetnek részt. A
táncprogram mellett a szervezők szabadidős tevékenységeket is biztosítanak.
A helyek korlátozott száma miatt a pályázók önéletrajzai, fényképei és videói alapján kerülnek kiválasztásra a
kurzus résztvevői. Csak azok a jelentkezők vehetnek részt a kurzuson, akik visszaigazolást kaptak.
Aki nem nyert felvételt az nyári intenzív kurzusra, azoknak figyelmébe ajánljuk az egyetem
hagyományos nemzetközi nyári kurzusát, mely 2020. augusztus 10-19-ig kerül megrendezésre.
 A Magyar Táncművészeti Egyetem Intenzív nyári kurzusára 17-24 éves professzionális táncművész
hallgatók és táncművészek jelentkezését várjuk.
 Az órák naponta 8.30-16.00-ig tartanak, és tartalmaznak technikai órákat és próbákat az augusztus 18-ra
tervezett, kurzuszáró előadáshoz, amely az egyetem háziszínpadán kerül megrendezésre.
 A program magában foglalja az órákat, egy egyetemi logóval ellátott táskát, beszélgetéseket a
vendégtanárokkal, kirándulást, fogadást és afterparty-t.
 A résztvevőknek szállást és étkezést biztosítunk – lásd a részleteket!

Az intenzív kurzus oktatói
Szendrei Marianna tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen és a Bolshoi
Balett Academy iskolákban végezte. Marianna karrierjét a Magyar Nemzeti Balettnál
kezdte majd a Royal Swedish Ballet táncművésze volt hosszú évekig. Miután
visszavonult a színpadtól, balettmester diplomát szerzett a Stockholm University of
Arts iskolában ahol jelenleg is oktat. Marianna idén augusztusban balettórát és
technika repertoárt az egyetem intenzív nyári kurzusán.

Simon István nemzetközi táncművész, a Dortmund Opera állandó
vendégszereplője, és rendszeres vendége a világ számos legcsodálatosabb
operaházának és színházának. Széles repertoárja a klasszikustól a kortársig terjed.
Eltáncolta legismertebb klasszikus és neoklasszikus balett irodalom főszerepeit, és
együtt dolgozhatott a mai legkiválóbb kortárs koreográfusokkal. István egyetemünk
intenzív nyári kurzusán balettórákat és technika repertoárt tanít.

Tóth Ildikó sok éven át a Forsythe Company tagja volt jelenleg
szabadúszó táncosként, tanárként, koreográfusként dolgozik. Ildikó
improvizációt tanít az egyetem idei kurzusán. „The aim of her class is to
create a supportive environment for continuous trial and error, and for a
growing awareness of the individual as well as the collective moving body
in time and space.”

Darai Tamás a Magyar Táncművészeti Főiskola elvégzése után a
Horváth Nemzeti balett és a Balett Augsburg első szólistája lett.
2017-ben csatlakozott a Jacopo Godani vezette Frankfurt Dance
Company társulathoz ahol elsajátította saját tánctechnikáját.
Tamás modern partneringet és improvizációt fog tanítani az egyetem
nyári kurzusán.

Kozmér Alexandra a Magyar Nemzeti Balett és a madridi Victor Ullate Balett
szólistája volt, és pályafutása során számos kitüntetésben részesült. Gyakran
tesz eleget meghívásoknak akár vendégművészként, akár balettmesterként. Az
intenzív kurzus keretében magyar balettrepertoárt tanít majd a résztvevőknek.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 180 000 Ft
A részvételi díj a szakmai és közösségi programokat tartalmazza, a szállás-ellátás költségeit ld. külön!
SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS (szállást étkezés nélkül nem biztosítunk)
Szállás az egyetem kollégiumában (1145 Budapest, Amerikai út 100.)
Érkezés: 2020. augusztus 5., távozás: 2020 augusztus 19.
A szállás és étkezés ára:
A szállást lehet napi kétszeri vagy napi háromszori étkezéssel igényelni.
szállás és napi háromszori étkezés: 75 400 Ft
szállás és napi kétszeri étkezés:

61 600 Ft

A jelentkezési lapon lehet megjelölni, hogy a választott főétkezés ebéd vagy vacsora legyen.
Ebédet azok is kaphatnak, akik nem a kollégiumban laknak, de ezt is előre meg kell rendelni!
Csak ebéd két hétre:

13 800 Ft

A rendeléseket a jelentkezési lapon pontosan le kell adni, és a befizetésnek 2020. június 30-ig meg kell történnie.
A később érkező rendeléseket, utólagos lemondásokat (a külső beszállítók miatt) nem tudjuk figyelembe venni!
Tanárok, kísérők, családtagok szállás- és étkezés-lehetőségeiről érdeklődjön a kurzus szervezőinél:
summerintensive@mte.eu

LEMONDÁS, VISSZATÉRÍTÉS
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb 2020. július 20-ig.
Későbbi érkezés, korábbi hazautazás, távolmaradás nem ad alapot a visszatérítésre.
Visszafizetés csak orvosilag hitelesen igazolt megbetegedés esetén, időarányosan lehetséges, a le nem kötött
díjbefizetések alapján.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
Minden kurzusrésztvevőnek megfelelő egészségbiztosítással kell rendelkeznie. Akik nem magyar TAJ jogosultak, de
EU tagország állampolgárai, kérjük, hozzák magukkal az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Harmadik országbeli
állampolgárok olyan biztosítással kell, hogy rendelkezzenek, amely teljes körű egészségbiztosítást nyújt a kurzusra
való megérkezés és elutazás időpontja között.
Az MTE nem vállal felelősséget a kurzus ideje alatt történő bármely kárért, sérülésért. A szervezőket a résztvevők
kötelesek tájékoztatni egészségügyi problémájukról, allergiás megbetegedésükről, és ilyen esetekben kötelesek az
orvosi utasítást megküldeni, hogy milyen feltételek biztosítását teszi szükségessé állapotuk. Az MTE nem vállal
felelősséget a már a kurzus előtt fennálló betegségek, sérülések következményeiért. A kurzus szervezői jogosultak
bármely résztvevőt alacsonyabb szintű csoportba irányítani, amennyiben úgy veszik észre, hogy nem megfelelő
előképzettsége balesetveszélyes.

TOVÁBBI FELTÉTELEK
 A résztvevők saját maguk kötelesek gondoskodni a kurzussal kapcsolatos utazásuk megszervezéséért.
Amennyiben nem a kurzus által kínált kollégiumi elhelyezést választják szálláshelyül, maguk gondoskodnak a
szállásukról.
 Egyes kurzusok, órák csak a minimálisan meghatározott résztvevői létszám (ált. 10 fő) mellett indulnak.
Amennyiben ez nem teljesül, az MTE törli a kurzust, órát az órarendből. Ilyen esetekben a résztvevő a teljes
részvételi díj (kivéve a jelentkezési díj) visszatérítésére jogosult.
 Az MTE fenntartja a jogát, hogy baleset, betegség vagy bármely rajtunk kívül álló okok miatt kurzusokat, órát
töröljön a programból.
 Minden résztvevő maga köteles gondoskodni a szakmai (tánc) öltözékről, spicc-cipőről. A kurzuson nincs
egységesen meghatározott öltözék, de kérjük, tartózkodjanak a harsány színek viselésétől. Lányoktól kérjük,
hogy hajukat úgy tűzzék fel, hogy a nyak vonala látható legyen. A táncórákon tilos függő fülbevaló, nyaklánc és
egyéb ékszer viselése, mert balesetveszélyes.
 Tilos a szakmai épületbe utcai cipőben bemenni. Kérjük, hogy cipőjüket a földszinten elhelyezett polcon
hagyják, a lift mögött.
 Az egész campus területén – beleértve a kollégiumi szobákat is – szigorúan tilos a dohányzás és az
alkoholfogyasztás.
 A résztvevők kötelesek a fenti szabályokat betartani a kurzus biztonságos és zökkenőmentes lebonyolításának
érdekében.
 Az MTE fenntartja a jogát annak, hogy a szabályok súlyos megsértése esetén kizárja a résztvevőt a kurzusról.
 A jelentkezéssel a résztvevő – kiskorú esetén annak képviselője – hozzájárul, hogy a kurzus során film- és
fényképfelvétel készüljön a közreműködésével.

FONTOSABB DÁTUMOK
A jelentkezés határideje:

2020. április 30-ig

Visszaigazoló levél érkezése:

2020. május 31-ig

► MINDEN JELENTKEZŐNEK VISSZAIGAZOLÁST, BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST KÜLDÜNK EMAILBEN. ◄
► KÉRJÜK, A VISSZAIGAZOLÁS MEGÉRKEZÉSE ELŐTT NE UTALJON! ◄
Fizetési határidő:

2020. június 30.

Beköltözés a kollégiumba, regisztráció: 2020. augusztus 5. 15.00-18.00 óráig
Regisztráció a nem a kollégiumban
lakók számára a szakmai épületben:

2020. augusztus 5. 15.00-18.00 óráig

Kurzusnyitó:

2020. augusztus 5. 18.00 órakor a színházteremben

Elutazás:

2019. augusztus 19.

► A KURZUSZÁRÓ ELŐADÁSRA JEGYEKET A KURZUS IDEJE ALATT ÁRUSÍTUNK ◄
Az intenzív kurzus előadása: augusztus 18-án délután lesz az egyetem színháztermében.

Érdeklődés, további információkérés a summerintensive@mte.eu e-mail-címen.

