
Kedves Szülők!

Idén a  “Bűbáj”  című mesebalettet  adjuk  elő.  Az előadás  két  felvonásból  áll,  közte  egy

szünettel. (Sport nyelven ez első félidő és második félidő :) ) Felvonásonként nagyjából 45 perc,

közte húsz perc szünettel. Az első felvonásban azok a fehérek, akik nyuszit táncolnak  és a náluk

nagyobb  csoportok  szerepelnek,  a  második  felvonásban  pedig  mindenki  szerepel.  Az iskolában

összesen tíz előadást tartunk, ebből benneteket egyetlen egy érint, a vizsgarendben meghatározott

időpont és helyszín.

A jegyeket  a  vizsgatájékoztatóban  megjelölt  helyen  és  időben  fogjátok  tudni  megvenni.

Jegyet  csak a  tandíj  és  a  jelmezdíj  befizetése  után  tudunk adni  és  ennek kizárólag  pratikus  és

bürokratikus okai vannak. A jegy ára 2500.- / db, ezt a készlet erejéig lehet vásárolni. A színházban

mindenhonnan jól látni, a nézőtér emelkedik, az utolsó sor széle is egy tökéletesen élvezetes hely.

Mindenki  a  maga  tudásának  megfelelő  koreográfiát  kap.  A rózsaszíneknek,  liláknak  és

fehéreknek egy táncuk van, a világoskék, sötétkék, sárga, barack növendékeknek általában kettő, a

bordó, türkiz és feket növendékeknek általában három. Az óvodások feladata nem a koreográfia

megjegyzése, hanem az utánzás. Ez az életkoruknak megfelelő és elvárható feladat. Tehát nekik

oldalra KELL nézni, ez a feladat, hogy csak és kizárólag a tanárt nézzék táncolás közben. Akkor

csinálják jól, ha oldalra néznek. 

A reflektor fényben nagyon keveset vagy nem fogják látni a gyerekek a nézőteret, ezért azt sem

látják,  ha integettek,  viszont  a  felvételen  rajta  lehetnek az integető  kezek,  amivel  kitakarhattok

esetleg egy gyereket. Nem csak táncolni tanulnak, hanem alapvető színpadi viselkedést is, ezért az

elmúlt  félévben azt is  gyakorolták,  hogyan legyenek táncosok és tündérek a színpadon, hogyan

lényegüljenek át kvázi a szerepükbe és ennek megfelelően ők se integessenek a közönségnek. Ez

azért is fontos az óvodásoknál, hogy megtanulja a különbséget a színpad - a mese és a valóság

között.

A főpróbán  vágóanyagot  veszünk  föl,  hogy ha  az  előadásba  valami  hiba  csúszna  azt  lehessen

korrigálni később. Ezért fontos, hogy a gyerekek ugyanolyan teljes díszben legyenek a főpróbán

mint az előadáson. (Jelmez, harisnya, frizura, smink.)

A vizsgarendben megjelölt  jelmezosztástól  már  a  vizsgarend lép  életbe,  órarend szerinti

órákat nem tartunk. Ennyi próba a legkevesebb ami ahhoz kell, hogy egy ilyen léptékű színpadi

előadást össze lehessen rakni. (Így is csodánkra járnak ;) )



A jelmezosztás csoportonként egy óra. Senkinek nem tudjuk előre vagy 5 perc alatt odaadni

a ruhát, mert a méretkülönbségek miatt az egész csoportnak egyszerre kell felpróbálni a ruhákat,

hogy mindenkinek megfelelő méret juthasson. 

Ezek  nem farsangi,  hanem  színpadi  táncjelmezek.  Színházakból  kölcsönözzük  őket,  táncolásra

használják,  elsősorban messziről mutatnak jól.  Lehetséges, hogy lesz a jelmezen fityegő kapocs

vagy  meglazult  flitter.  Ezek  a  nézőtérről  nem  látszanak,  a  ruhák  -sajnos-  nem  azért  kerülnek

ennyibe,  mert  hibátlanok,  hanem  mert  szépek  messziről  és  van  belőlük  16  egyforma.  A

segítségeteket kérjük abban, hogy ezeket az apró hibákat megjavítsátok. Ha erre nincs mód, kérjetek

tőlünk segítséget, szívesen megmutatjuk mit hogyan kell. Természetesen mindent elkövetünk, hogy

a gyerekek elégedetten  és  örömmel  távozzanak a  jelmezükben,  köszönjük,  ha segítetek nekünk

ebben.

A jelmezeket  csak  kézzel  szabad  mosni  és  vállfán  szárítani.  A vasalóval  megégetett,

mosógépben megrongált jelmezekért kártérítést kell fizetnünk. Ez elérheti a 20 000.-ot is!

Ezután  minden  próba  jelemzes,  hogy  a  gyerekek  meg  tudják  szokni  a  jelmezben  való

mozgást.

A vizsgarendben  meghatározott  időpontban  a  tanárok  segítségével  készülnek  beállított,

műtermi  fotók,  amiket  a  főpróbán  lehet  majd  megvenni  500.-ért.  A fényképekkel  kapcsolatos

kérdéseket a fényképésznek tudjátok majd feltenni.

A jelmezes főpróba nem előadás szerű, sokszor meg kell állni, igazítani, újrakezdeni akár a

gyerekek, a fény, a hang vagy bármi egyéb miatt. Épp ezért zártkörű, jegyeket nem lehet rá venni,

rokonokat, barátokat nem lehet rá elhívni, csak a kísérő szülő ülhet be a nézőtérre. A növendékek

csak a saját főpróbájukon vehetnek részt.

A főpróbán és az előadáson a színházban nyilakat követve fogjátok megtalálni a kijelölt öltözőket.

Itt önállóan kell a gyerkeket öltöztetnetek és kisminkelnetek. Az előadás alatt lesznek segítők, akik

vigyáznak a gyerekekre a második felvonás alatt, míg a szülők a nézőtéren élvezik az előadást.

A frizuránál a legfontosabb, hogy ne lógjon a szemükbe az előadás alatt. Hogy copf, konty

vagy fonat, azt rátok bízzuk, kibontva semmiképp ne legyen. Rövid hajú kislányoknak is tűzzétek el

a frufrut és az oldalsó tincseket sok-sok csattal.

Sminkeljétek ki a gyerekeket, mert fent a színpadon a reflektorfényben mindenkinek csak

egy folt marad az arca helyén. A smink csak arra hivatott, hogy újra legyen rajzolva a szemük,



szájuk, pofijuk. A túl sok csillám nem ideális és a szemhéjra a kék, zöld vagy lila árnyékolást sem

javasoljuk.

Az első felvonást a rózsaszínek, a lilák és azok a fehérek, akik galambot táncolnak, a szülők

ölében nézik végig, hogy civil utcai ruhában vagy jelmezben, azt rátok bízzuk. A szünetben csak

módjával egyenek vagy igyanak a gyerekek, nehogy izgalmukban rosszul legyenek vagy rosszkor

támadjon pisilhetnékjük. A szünet végén színpadkészen (felöltözve, kisminkelve, pisilés után) rá

tudjátok majd bízni őket a színpadmesterre (Mózer Annamária). Ezután ki tudtok ülni a nézőtérre.

Azt  javasoljuk,  hogy  a  búcsúzkodást  ne  nyújtsátok  túl  hosszúra,  az  izgalomtól  érzékenyebbek

lehetnek a gyerekek.

A főpróbán a nézőtér egyik végében ülnek majd a szülők, a másik végében a szereplő növendékek

foglalnak majd helyet, akiket a színpadmester ültet le, miután letáncolták a táncukat. Itt ülve várják

meg amíg a színpadmester értük jön, hogy visszakísérje őket a fináléhoz és a tapsrendhez.

A végén miután összement a függöny kérjük, hogy várjatok türelemmel, amíg a gyerekeket a

segítők az öltözőjükbe kísérik, nehogy a tömegben csak egy gyerek is elkeveredjen. Ez mindössze

pár perc lesz.

Az előadás végén a  jelmezt  az öltözőben kell  leadni  tánconként  csoportosítva.  (Addigra

sokat táncolnak benne, lesz róla fotótok is ;) )

A vizsgaelőadás alatt fényképezni és videózni szigorúan tilos. Ennek az első és legfontosabb

oka  a  szerzői  jogok.  Ezekre  csak  a  főpróbán  van  lehetőség.  Az  előadásról  felvétel  készül,

operatőrök veszik fel és vágók vágják kész filmmé.

A vizsgaelőadás után már nincs tanítás. A bizonyítvány osztás június 16-án vasárnap lesz az

Ady  Endre  Művelődési  Központ  udvarán  10.00-től.  A bizonyítványokat  kicsit  később  osztjuk.

Lesznek szabadtéri programok, műsor, büfé. Nem kell ünneplőben jönni, nem lesz vigyázállás :) 

Az elkészült DVD-ket és pendrive-okat is ekkor tudjátok átvenni.

A  bizonyítvány  egy  névleges  dolog,  jövőre  szeretnénk,  ha  a  gyerekek  egy  progresszívebb,

személyesebb eszközzel mérnék a fejlődésüket, ez lesz a táncnapló.

A regisztrációs díj 8000.-Ft, mely tartalmazza a következő évre a táncnaplót, és egy logóval

ellátott bolerót a gyerekeknek. (Ezt a díjat minden növendéknek egyszer kell befizetni, jövőre már

nincs rá szükség.) Az éves tandíj a 2019/2020-es tanévre 72 000.- forint.

 Kérünk mindenkit aki a következő tanévben is szeretne járni, hogy ebben az időpontban



jelentkezzen, mert az üres helyeket betöltjük, ekkor tartjuk ugyanis az új növendékek felvételét is. 

Aki a főpróbán nem jelenik meg, nem engedhetjük vizsgázni. A reflektor, a járások és a

nézőtéri árok kitapasztalása nélkül balesetveszélyes lenne felengedni egy gyereket a színpadra.

Mivel  csak  egy  színházi  próba  van,  ez  arra  való,  hogy  minden  hibát  kiküszöböljünk.

Igyekszünk minden növendékhez türelemmel hozzáállni, és azon fogunk igyekezni, hogy ez egy

életre szóló élmény legyen. Kérjük, ti is legyetek türelemmel egymás és a mi irányunkba is.

A balettvizsga nagyon nagy munka mindannyiunknak. Nektek, a gyerekeknek, nekünk. De

az lebegjen mindannyiunk szeme előtt, hogy milyen ritka és csodálatos élmény lesz színpadon látni

a  gyerekeket,  valódi,  felelősségteljes  művészként.  Hogy  az  ő  önbizalmukat,  kitartásukat,

táncszeretetüket  ez  hogyan  táplálja  majd.  Életre  szóló  élménnyel  gazdagodnak  ilyenkor  és

felnőttként is profitálnak majd belőle, így bőven megéri a fáradozást.

A gyerekeknek izgalmas készülődést, a szülőknek pedig jó szórakozást kívánunk,

- Tánc tanárok


