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Tánctagozat 

Bemutatkozás 

A tánctagozat a 2006/2007-es tanév óta működik, jelenleg 5 évfolyammal. A gimnáziumi közismereti tárgyak mellett hetente 15-20 

óra táncórát látogatnak a tanulók. A 12. évfolyam után érettségi vizsgát tesznek, majd a 13. év végén, a szakvizsgán való eredmé-

nyes megfelelés után kortárs modern táncosként végeznek. A növendékek 5 éven keresztül tanulnak klasszikus balettet, tradicioná-

lis- illetve modern limón-technikát. 

Egyéb tantárgyaik: akrobatika, kontakt, graham-technika, modern tánc, jazz tánc, néptánc, improvizáció, európai moderntánc, 

kompozíció társastánc. 

Elméleti tantárgyak: zenetörténet, művészettörténet, tánctörténet, műelemzés, mozgáselemzés, anatómia, színháztechnika. 

A diákoknak évente két alkalommal negyedéves táncvizsgán kell bemutatniuk megszerzett tudásukat. Itt néhány fős csoportokban 

vagy szólóban önálló koreográfiát kell előadniuk. Teljesítményükről szöveges értékelést kapnak. A tanév végén (rendszerint május 

végén – június elején) év végi vizsgaelőadáson lépnek föl a növendékek, melyen tanáraik által betanított koreográfiát adnak elő. A 

vizsgaelőadás után szintén szóbeli értékelést kapnak tanáraiktól. 

Tanítványaink többek között a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Fodor Zoltán Társulatában, az Experidanceben, a MU Terminálban, 

a londoni Laban Intézetben, a PR-Evolution Dance Company-ban, Bozsik Yvette társulatában folytatják táncos pályafutásukat. 

Diákjaink rendszeresen fellépnek kerületi, budapesti rendezvényeken, díjátadókon, kiállítás megnyitókon. 

Felvételi 

A felvételi menete: 

 Ritmusgyakorlat 

 Részvétel 30 perces klasszikus balett órán 

 Részvétel 30 perces modern tánc tréningen 

 Lazasági gyakorlatok (spárgák, híd) 

 Akrobatika 

Ruházat lányoknak: 

 Szűk nadrág, vagy harisnya 

 Testhez álló póló, vagy tornadressz 

 Balett cipő, vagy dupla zokni (fekete vagy fehér) 

Ruházat fiúknak: 

 Tréningnadrág (nem túl bőszárú) 

 Póló (egyszínű) 

 Balett cipő, vagy dupla zokni (fekete vagy fehér) 

Fontos információ 

Kérünk minden felvételizőt, hogy a kezdés előtt legalább fél órával érkezzen a gimnáziumba. A felvételire hozza magával a háziorvos 

vagy sportorvos által kiállított igazolást, mely szerint egészséges, sportolásra, versenyzésre alkalmas. Igazolás nélkül senki nem nyer-

het felvételt a táncművészeti képzésre! 


