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Az L1 Egyesület 2019-ben 18. alkalommal szervezi meg az időközben
ötnapos fesztivállá átalakult eseményét, amelyen először csak egy-egy
nap erejéig fogadtak külföldi vendéget, de ami az elmúlt években igazi
nemzetközi seregszemlévé vált.

L1 Association organizes for the 18th time its annual festival which by now
has gradually become a 5-day long international event. In the beginning
international guests were hosted only for one or two days but to our greatest delight the festival turned into a genuine international platform.

Az L1 Egyesület 18 éve biztosítja és bizonyítja, hogy a kortárs, független
formában működő hazai és külföldi előadók jelenléte szükséges és építő
a hazai táncszakmai életben is.

L1 Association has been securing and proving for eighteen years now that
the presence of national and international contemporary and independent artists is vital to and constructive for the local dance scene.

A szervezők az L1danceFest programjainak kialakításakor fokozottan
ﬁgyelnek arra, hogy úgynevezett OFF programok (kísérő események) is
megjelenjenek, ezzel is hangsúlyozzák a fesztivál közösségépítő erejét,
valamint segítik a szakma alaposabb megismerését és testközelbe
kerülését. Ezért workshopok, kiállítások, beszélgetések, valamint a
társművészetek megjelenése jellemzi a fesztivált a kezdetek óta.
A külföldiek mellett pedig idén is fontosnak tartják a szervezők, hogy a
nemzetközi fesztivál szövetében magyar alkotók is megjelenhessenek,
különös tekintettel az L1 Egyesület tagjainak és rezidens művészeinek
a munkáira.
Az egyes előadások után az alkotókkal a Talking through V4+ nyilvános
beszélgetések keretében beszélgetnek a szervezők.

When designing the programme of L1danceFest it is of utmost importance to include so-called OFF programmes (or accompanying events)
thus emphasizing the festival‘s community building potential, its role in
professional understanding, and in short its one-to-one, ﬂesh and blood
experience. Therefore, from the very beginning, various workshops, exhibitions, open discussions and other art forms has been characterizing the
L1danceFest.
Besides many international artists it is as important as it was in the beginning to include works of local artists in the programme, with special
focus on those of the members and resident artists of L1 Association.

Minden eseményre várják a nem szakmai és a szakmai közönséget egyaránt!

After each performance everybody is kindly invited to participate at the
open discussions of Talking through v4+.
The organizer reserves the right to make changes to the program.

Az L1danceFest 2019 számokban:
10 előadás – 3 workshop – 2 kiállítás és megnyitó akció – 10 önkéntes
segítő – 9 országból érkezik hozzánk 11 külföldi vendég

L1danceFest 2019 in numbers:
10 performances – 3 workshops – 2 exhibitions and opening actions – 10
volunteers – 9 countries will be represented with 11 international guests

Főszervező / Main organizer: L1 Egyesület × Művészeti vezető és
programkurátor / Artistic director, curator: Ladjánszki Márta (L1-tag)
× Házigazda / Host: Varga Zsolt (L1-tag) × Talking through V4+
beszélgetések vezetője / Moderator: Ladjánszki Márta (L1-tag) ×
Fordítás /Translation: Kovács Noémi Anna, Varga Zsolt (L1-tagok)
× Bemutatkozó interjúk / Interviews: Kovács Emese (L1-tag) ×
Közösségi média / Social media: Farkas Kristóf (L1-tag) × Videóés fotó-dokumentáció / Video, photo documentation: Lajti Balázs,
Roland Szabo (L1-tag) × Sajtókapcsolat / Press contact: Naszály
György × Graﬁka /Design: Korolovszky Anna

Online regisztrációk / Online registrations are needed:
Az Add bele magad! Konferencia 2019 – Fénytervezés eseményre az
alábbi linken lehet jelentkezni / For Add bele magad! conference series
2019 – Lighting design LINK: https://forms.gle/ib7xVeyuDFZqWjqJ8
A tánckurzusokra az alábbi linken lehet jelentkezni
For the dance classes you can register here:
LINK: https://forms.gle/TyH1iLG7GUWQ8mW97

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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www.L1.hu | www.L1dancefestival.blogspot.hu
www.talkingthroughv4plus.blogspot.hu
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ELŐ
ESEMÉNY

08.31.

09.01.

szombat

vasárnap

MONOR – EGY FALU – EGY VÁROS EGYESÜLET HÁZA

MŰHELY ALAPÍTVÁNY – JURÁNYI HÁZ – 200-AS TEREM

RÁHANGOLÓDÁS – KERTI EGYÜTTLÉT
TUNE IN – GARDEN PARTY

10.30 – 12.30 BERGER Gyula (H)

16.00 – 19.00

Syporca WHANDAL (H)

D O X A S M A performansz

Kamera/Camera: SkhyzoKhyno Studio
Videó, Zene, Effektek, Noise mantra/Video, Music, Effects, Noise
mantra: Syporca Whandal (L1-rezidens 2019)
Az előadás szerzői támogatásból valósul meg, az előadást befogadja
az Egy Falu – Egy Város Egyesület.
Faustroll doktor számításai szerint „Isten” kiterjedése:
' – 0 – a + a + 0 = ', e képlet algoritmusa a D O X A S M A.
Apokrif misztériumjáték. Az unortodox szakrális rend és az ezzel
való szembesülése erejét adja.
According to Dr. Faustroll’s calculations, the scope of “God” is:
' - 0 - a + a + 0 = ', The algorithm of this formula is D O X A S M A.
Apocryphal mystery play. Presenting the strength of the unorthodox
sacral order and the confrontation with it.
www.facebook.com/whandalsyporca
fotó: Syporca Whandal

WORK
SHOP

HULLÁMVASÚT

Az óráimon igyekszem megszabadítani a mozgást minden modorosságtól, stílustól, feszültségtől. A tréning ötvözi a különböző
testtudati módszerek (release technika, Feldenkrais módszer, Lábán
Mozgás Analízis, Pilates, jóga stb.) és a kortárstánc-technika
szemléletét. A gyakorlatok tisztán funkcionálisak, és lehetőséget
teremtenek arra, hogy találkozzunk a testünkkel, hogy ﬁgyeljünk a
„hangjára”, és hogy az elkülönült formák mögött felfedezzük minden
mozgás közös gyökereit (pl. testsúlyhasználat, lendület, energiaáramlás, irányok, tér, ritmus, koordináció stb.).
A mozgásnak ezt a megközelítését az alábbiak jellemzik:
× a test tisztelete, a mozgás összhangba hozása az anatómiai ismeretekkel × mozgást meghatározó ﬁzikai törvények azonosítása
és tudatos használata × az energetikai minták, a formák mögötti
folyamatos energiaáramlás megﬁgyelése és „meglovaglása”
Célja a test–elme komplexum aktiválása, és energikus, mégis ellazult, nyitott állapotba való juttatása.
Berger Gyula tíz évnyi intenzív néptánc, klasszikus balett, jazz- és
modern tánc tanulmányait követően 1984-ben alakította meg első
társulatát, a Berger Táncegyüttest, amely sokáig az egyetlen
félhivatásos modern táncegyüttes volt Magyarországon. Külföldi
tanulmányai után 1997-ben visszatért Magyarországra, ahol azóta
folyamatosan tanít és koreografál, valamint nemzetközi koreográﬁai
együttműködésekben is részt vett. Néhány kollégájával 1998-ban
létrehozták az L1 Egyesület elnevezésű alkotóközösséget, amelynek egészen 2011 februárjáig az elnöke volt. Évekre nyúló, nagyon
eredményes együttműködése volt az Egyesület művészeti vezetőjével, Ladjánszki Mártával. A művészi formációk az idők folyamán
változtak, az alkotás és a tanítás folyamatos maradt. Jelenleg a
Jurányi Házban működő ZéróPlusz TáncMűvek munkáját irányítja,
az alkotás mellett egy egyéves intenzív kortárstánc-képzést vezet.
www.zeroplusdanceworks.com
A tánckurzusokra az alábbi linken lehet jelentkezni / For the dance
classes you can register here:
LINK: https://forms.gle/TyH1iLG7GUWQ8mW97
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09.02.

09.03-04.

hétfő

kedd — szerda

House of Xtravaganza (SE)

FÉNYTERVEZÉS

Támogatók/Supported by L1 Egyesület, Magyar Táncművészeti
Egyetem, EMMI, NKA

Hogyan lehet a színházban és az életünkben megjelenő fényt megérteni és megﬁgyelni?
A kétnapos, Tomáš Morávek vezette workshop során lehetőség nyílik
a fény és a világítás összetett, az érzékelésünket és az érzelmeinket
nem csupán a színházban befolyásoló tényező témakörét megismerni.
A workshopot olyan résztvevők számára terveztük, akik a színházi
világítás alapjai iránt érdeklődnek és szeretnének alapismereteket
szerezni általában a fényről és a világításról.
Tomáš Morávek a világítás, és annak minden területe iránt elkötelezett. A szomszédjában elhelyezkedő prágai Duncan Centre tánciskolának köszönhetően fedezte fel a kortárstáncot és a fények fontosságát a táncelőadásokban. Azóta egyre csak növekszik a terület
iránti érdeklődése és megszállottsága.
Katarina Ďuricová kulturális menedzserként dolgozott különböző
helyi és nagyobb nemzetközi együttműködésekben. Hét éven át
volt a szlovákiai Zsolnán a Stanica Žilina Kulturális Központban,
aminek köszönhetően felfedezte magának a fénytervezés mágikus világát.
Ettől kezdve főleg szlovák
és cseh kortárstánc tárulatoknak kezdett fénytervezőként dolgozni.
www.lightingschool.eu/us/
fotó: Roland Szabo

Magyar Táncművészeti Egyetem (Amerikai úti épülete)
10.30 – 12.00 Fredrik QUIÑONES/Fredrik Xtravaganza –

Bakelit M.A.C.
10.00 – 17.00 Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK)
vezetésével

Támogatók/Supported by Szlovák Intézet Budapest, az NKA IZP
Ideiglenes Kollégiuma
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WORK
SHOP

Online regisztráció kötelező. Online registration is
needed.
LINK: https://forms.gle/
ib7xVeyuDFZqWjqJ8

VOGUE

„Kihívásokkal teljes órára számítsatok, ahol az önkifejezés fejlesztése áll a középpontban.
Végignézzük a stílus
történetét, aztán bemelegítés következik, majd
technika. Szuper lesz,
nagyon klassz zenével, s
remélem, mindenki nagyobb önbizalommal távozik majd a teremből.”
A vogue a New York-i
ballroom szcéna része.
A stílus maga több mint
tánc: belső önkifejezés,
mozgáson
keresztül.
Három stílusra oszlik:
az Old way a nyolcvanas évek elején született, a New way a végén, valamint van a Vogue femme, ami a mai mainstream stílus.
New wayt tanítok, ami vonalakból és hajlékonyságból áll, s a táncon
keresztül az érzelemmel pontosságot, stílust, kecsességet ad.

fotó: Marita Lulia

WORK
SHOP

Fredrik „Xtravaganza” Quiñones sokoldalú táncos és koreográfus,
számos területen dolgozott. 2013-ban első fő munkájaként a Virpi Pakhinen társulatának szólistája volt. Dolgozott ezenkívül Mari
Carrasco, Martin Butler és Aaron Sillis munkatársaként.
Tanulmányait a Codarts – Rotterdam Dance Academy BA programjában, a Svéd Balettintézetben és az Åsa Folk középiskola One Style
programjában house stílusra szakosodva végezte.
https://www.instagram.com/fredrik.quinones/?hl=sv
A tánckurzusokra az alábbi linken lehet jelentkezni / For the dance
classes you can register here:
LINK: https://forms.gle/TyH1iLG7GUWQ8mW97
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09.01.

09.01.

vasárnap

vasárnap

MŰHELY ALAPÍTVÁNY – JURÁNYI HÁZ – 200-AS TEREM
10.30 – 12.30 WORKSHOP
BERGER Gyula (H)

HULLÁMVASÚT

(Infó: 5. oldal)
MŰHELY ALAPÍTVÁNY – JURÁNYI HÁZ – 200-AS TEREM
16.00 Lilach ORENSTEIN (IL)

SHE WILL COME ON HER OWN stúdióprezentáció
Kéthetes rezidencia Budapesten, valamint munkabemutató helyi
előadókkal. / 2 weeks residency in Budapest and work in progress
presentation with chosen local artists.
Támogatók/Supported by
L1 Egyesület, EMMI, MASH, Műhely Alapítvány
Többszörös perspektíva – válaszd ki a magad szemszögét
Az előadás a nézőhöz való kapcsolódás új lehetőségeit kutatja.
A létrejövő élmény összetevői a koreográﬁa követése folyamatos
mozgás által, a hallás és látás mellett az egyéb érzékek stimulálása, valamint a nézőpont valós idejű megválasztásának lehetősége.
Multiple perspectives – Choose your own viewpoint
The creation investigates new ways to engage with an audience. Demanding constant movement following the choreography, stimulating multiple senses besides sound and vision, giving more choices to
the audience in determining its place and viewpoint in real time are
all part of the experience.

PROG
RAM

RS9+ VALLAI KERT
19.00 KOVÁCS István (H) és Roland SZABO (SK/H/CZ)

IKARUSZTIK
Portréﬁlm-premier és élő
performansz / Portrait movie
premier and live performance
Koncepció, Előadó/Concept,
Performer: Kovács István (L1-tag)
Film: Roland Szabo (L1-tag)
Zene/Music: Horváth Ádám
Márton (L1-tag)
Támogatók/Supported by
L1 Egyesület, Bakelit MAC, EMMI,
Szlovák Intézet Budapest
Talán az lenne jobb, ha a vágyak
vágyak maradnának?
Kovács István 31 éve „foglalkozik
performansz művészettel és Közép-Európa jelentősebb művészei közé tartozik. Kovács munkáiban a ﬁzikai testre koncentrál, a
húsra és a vérre, az életre és a halálra, anélkül, hogy megfeledkezne
az elme szerepéről.” (Jonas Stampe, Infraction 9 Seté F) Számos
neves hazai és külföldi fesztiválon szerepelt már performanszaival.
Az L1 Egyesület rezidens művésze 2018-ban, és 2019-től tagja.

Lilach Orenstein is an Israeli performer, choreographer, and producer who
is best known for combining diverse types of arts from multiple disciplines
into beautiful synergies in her works. She believes that the arts have an
emergent property where the sum is equal to more than the individual
parts. Currently, Lilach is pursuing her M.F.A in Dance from the University
of the Arts in Philadelphia where she was awarded the International President’s Scholarship.

Szabo Roland szlovákiai magyar fotóművész. Az L1 Egyesület képviselőjével Prágában találkozott, majd 2013-ban hivatalos fotósa volt
az L1danceFest eseményeinek Budapesten. 2014-ben az együttműködés folytatásaként az L1 Egyesület tagjait és rezidenseit bemutató portrésorozatot készített, amit az L1danceFest 2014 alkalmával
kiállítás formájában mutattak be Budapesten. Később, 2015-ben a
fotósorozatot Prágában mutatták be.
2016-tól az L1 Egyesület tagja. Az L1danceFest 15. évfordulójára egy
különleges kiállítással készült, amiben összegezte, ő hogyan látta
az elmúlt év eseményeit.
Kedvenc témakörei: portré, divat, tánc.

www.lilach.art

Perhaps it would be better for desires, if to be desires remains?

fotó: Syporca Whandal

PROG
RAM

www.rolandszabo.cz
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PROG
RAM

09.02.

09.02.

hétfő

hétfő

BAKELIT M.A.C.
10.00 – 17.00
WORKSHOP Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina ĎURICOVÁ (SK)

PROG
RAM

CEU AUDITÓRIUM A
19.30

FÉNYTERVEZÉS

„ITT MINDENKI FELLÉP, AKI LÁTSZIK A
SÖTÉTBEN!”

A Willany Leó és az L1 Egyesület művészeinek közös improvizációs
előadása / ”Everybody is performing who is visible in the dark!” – a joint
improvisational performance by Willany Leó and the L1 Association.
Művészeti vezető/Artistic leader of Willany Leó: Grecsó Zoltán
Zene/Music: Horváth Ádám Márton, Koroknai Zsolt, Varga Zsolt
(L1-tagok)

Az Add bele magad! konferencia- és workshopsorozat keretében
(Infó: 6. oldal)

fotó: Roland Szabo

Az L1 Egyesület örömmel látja vendégül a Willany Leó táncosait,
hogy egy közös improvizációs est keretében együttműködjenek az
L1danceFest 2019 keretében.
Kreativitás. Közösség. Kiszakadás.
Állj meg egy pillanatra. Zárd ki a zsúfolt hétköznapok problémáit
és add át magad az improvizáció felszabadító erejének. A Willany
Leóval egy olyan folyamatnak lehetsz részese, ahol a táncosok és
a zenészek egy-egy téma köré építve hozzák összhangba kreatív
energiáikat. Te mint néző beavatottá válhatsz, egyszeri és megismételhetetlen élmények révén egy olyan közösség része lehetsz,
melynek tagjait az adott este által kiváltott érzések, gondolatok
kötik össze.
Élj. Érezz. Érintkezz.
Egy este, ahol a szórakozás, a kultúra és a közösségi élmény öszszefonódik.

MAMŰ GALÉRIA
18.00 KIÁLLÍTÁS

TEST-VONAL 4
Kurátor/Curator: KOROKNAI Zsolt DLA
Kiállító művészek/Exhibitors:
Harsányi Réka & Szűcs Dóra Ida (H), Horváth Helén Sára (H), Koroknai
Zsolt DLA & Ladjánszki Márta & Kovács Noémi Anna (H), Szűcs Réka (H)
Támogatók/Supported by EMMI, NKA, MAMŰ, L1 Egyesület
Látogatható szeptember 4-éig 14.00 – 18.00 között.

www.willany.com / www.L1.hu

The L1 Association and the MAMŰ have been collaborating in the
frame of L1meetsMAMŰ since 2012, searching for experimental artistic expressions and their co-artistic interference rooted in the tradition of mutual understanding of different artistic forms, and taking on
the new technical roles of the media.
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www.L1.hu / www.mamusociety.wordpress.com

fotó: Vas Péter

Az L1 Egyesület és a MAMŰ között elindult L1meetsMAMŰ 2012-re
visszanyúló közös együttműködés hagyományait tovább építve a
művészeti formák kölcsönös megismerését, a médiák technikai
szerepét felvállalva folytatódik a kísérleti művészeti bemutatkozások társművészeti áthatásainak megjelenítése.
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08.31.

szerda

PATAPHYSICS L1-portrésorozat másképp
Látogatható szeptember 3–4-én.
kiállításmegnyitó performansz: tgNoise & Syporca WHANDAL (H)

09.04.

16.00 – 19.00 RÁHANGOLÓDÁS – KERTI EGYÜTTLÉT
/ TUNE IN – GARDEN PARTY
Syporca WHANDAL (H) D O X A S M A performansz

18.30 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ Syporca WHANDAL (H)

kedd

BAKELIT M.A.C.
MONOR

09.03.

szombat

L1danceFest 2019 – programösszesítő

09.01.

vasárnap

IMAGINATION OF A FUTURE ANGEL
MŰHELY ALAPÍTVÁNY/JURÁNYI HÁZ/200-AS TEREM
10.30 – 12.30 WORKSHOP BERGER Gyula (H)

HULLÁMVASÚT

a Pesti Est bemutatja: LADJÁNSZKI Márta (H)

25/45

××× meztelen nézőkkel ×××

16.00 Lilach ORENSTEIN (IL)

SHE WILL COME ON HER OWN stúdióprezentáció
RS9+ VALLAI KERT
19.00 KOVÁCS István (H) és Roland SZABO (SK/H/CZ)

IKARUSZTIK

19.00 SHOWCASE PROGRAM

Saskia RUDAT (D)

BRAINJOGGING
EGY AZ EGYBEN

VERES Flóra/TalkingBodies (H)
munkabemutató

Portréﬁlm-premier és élő performansz

hétfő

09.02.

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.30 – 12.00 WORKSHOP
BAKELIT M.A.C.
10.00 – 17.00 WORKSHOP Tomáš MORÁVEK (CZ) & Katarina
ĎURICOVÁ (SK) FÉNYTERVEZÉS
Az Add bele magad! konferencia- és workshopsorozat keretében

TEST-VONAL 4

kurátor: KOROKNAI Zsolt DLA
Látogatható szeptember 4-éig 14.00 – 18.00 között.

19.30

„ITT MINDENKI FELLÉP, AKI LÁTSZIK A SÖTÉTBEN!”

kedd

a Willany Leó és az L1 Egyesület művészeinek közös improvizációs
előadása

09.03.

SZLOVÁK INTÉZET BUDAPEST
18.00 Eva URBANOVÁ (SK)

BAKELIT M.A.C.
20.00 SHOWCASE PROGRAM
Markéta STRÁNSKÁ (CZ)

FLY!

Taneli TÖRMÄ/LOCATION X (FIN)

CEU AUDITÓRIUM A
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VOGUE

SZÓLÓ PERFORMANSZ

MAMŰ GALÉRIA
18.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

Fredrik QUIÑONES/Fredrik Xtravaganza (SE)

DISTORTION

22.00 ZÁRÓKOCCINTÁS/FAREWELL

DRINK

Az egyes előadások után az alkotókkal a Talking through V4+ nyitott
beszélgetések keretében beszélgetnek a szervezők.

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)

Kísérő eseményként idén Agnès BENOIT

10.30 – 12.00 WORKSHOP

BOOKS ON THE MOVE a fesztivál vendége.

Fredrik QUIÑONES/Fredrik Xtravaganza (SE)

VOGUE
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
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PROG
RAM

09.03.

09.03.

kedd

kedd
BAKELIT M.A.C.
19.00 showcase

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)
10.30 – 12.00 WORKSHOP
Fredrik QUIÑONES/Fredrik Xtravaganza (SE)
(Infó: 7. oldal)

25/45

××× meztelen nézőkkel ×××
jubileumi, retrospektív előadás / jubilee retrospective performance
Táncelőadások Est-sorozat 6. rész – ruhátlan nézőkkel
– az L1 Egyesület és a Naturisták Virtuális Klubja Egyesület (NaVKE)
együttműködésében / Dance Evenings 6th part – for naked audience
– a cooperation between L1 Association and the Virtual Association
of Naturists (NaVKE)
Koreográfus, Koncepció, Előadó/Choreographer, Concept, Performer:
Ladjánszki Márta Zeneszerző, Zene/Composer, Music: Flame Duo
(Jávorka Ádám és Varga Zsolt)
Figyelem, a jegy megváltásával az előadáson a nézők is vállalják a meztelenséget! / Please note that by messagepurchasing
a ticket you agree on participation – nude!
Támogatók/Supported by L1 Egyesület, Bakelit MAC, Műhely Alapítvány,
NaVKE, EMMI, NKA Táncművészet Kollégiuma

BAKELIT M.A.C.
18.30 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Syporca WHANDAL (H)

PATAPHYSICS

L1-portrésorozat másképp

fotó: Syporca Whandal

Látogatható szeptember
3–4-én.
Alkotó: Syporca Whandal
(L1-rezidens 2019)
Modellek: Berger Gyula,
Farkas Kristóf, Herold Eszter,
Horváth Márton Ádám,
Kovács Emese, Kovács
Noémi Anna, Kovács István,
Ladjánszki Márta, Szilágyi
Enikő, Varga Zsolt, Veres
Flóra (L1-tagok)
Támogatók: L1 Egyesület,
EMMI, Műhely Alapítvány

program

a Pesti Est bemutatja: LADJÁNSZKI Márta (H)

VOGUE

PROG
RAM

„Egy rendkívül intenzív és személyes üzenet az alkotóról.”
“An extremely intense and personal message of the artist.”
www.L1.hu / www.martaatwork.com

“Anything comes from nothing.” Ecce Homo reloaded – L1 Association’s artists in collage labyrinth. Intimate. Democratic. Honest. Absurd. Ecce Homo reloaded! Photo-based collage series, featuring L1
Association’s artists as a model created.
kiállításmegnyitó performansz: tgNoise & Syporca WHANDAL (H)

www.L1.hu / www.facebook.com/whandalsyporca
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fotó: Lennert Géza

IMAGINATION OF A FUTURE ANGEL
Syporca Whandal is primarily in the audiovisual ﬁeld and has previously performed music with Qad, Stigmatic Destruction, T A E A T E H.
Founder of SkhyzoKhyno Studio, member of Opál Theather, and of
GLOBAL ART International Project. In 2019 she is a resident artist of
L1 Association.
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PROG
RAM

09.03.

09.03.

kedd

kedd

PROG
RAM

BAKELIT M.A.C.
BAKELIT M.A.C.
Saskia RUDAT (D)

BRAINJOGGING

fotó: Marilyn de Polignac Lucky Trimmer

Koreográfus, Előadó/Choreographer, Performer: Saskia Rudat
Támogatók/Supported by L1 Egyesület, EMMI, NKA
Az előadást a Lucky Trimmer #27 fesztiválról hívtuk meg.
This piece was selected from the Lucky Trimmer #27 Festival’s program.
A brainjogging olyan, mint az
autoplay a YouTube-on, legörgetni a Facebook idővonalat
vagy összevissza kapcsolgatni a
tévécsatornákat. Készülj fel egy
kis agytornára!
Saskia Rudat, miközben fürgén
és váratlan módon ugrál képről
képre, kanyargós agytornára hívogatja a nézőt. Mi is volt az? Egy
fóka? A halál? A Dirty Dancing?
Szex? Balett? Krisztus vagy netán
egy felvonó?
Brainjogging is like activating
the autoplay feature on YouTube,
scrolling down a Facebook timeline or randomly zapping through television channels. Be ready
for some mental gymnastics!
Saskia Rudat invites the audience to a quirky mental ﬁtness session
slipping from one image to the next in fast and unexpected sequences. What do you see? A seal? Death? Dirty Dancing? Sex? Ballet? Jesus
or perhaps an elevator?
Saskia Rudat was born in 1991 in Dresden. After her studies in Psychology at the Friedrich-Schiller-Universität Jena, she entered the
Folkwang University of the Arts to study “physical theatre” in order to
become a physical actress, a mover and a maker of performing arts.
Her interests include theatre, music and text, as well as dance, acrobatics, choreography, performance art, object theatre and scenography. Together with Ivo Schneider, she founded the theatre company
SÄCHSISCHE SCHWEIZ kollektiv.

VERES Flóra/TalkingBodies (H) EGY
munkabemutató

AZ EGYBEN

Alkotó, Koreográfus, Előadó/Creator, Choreographer, Performer:
Veres Flóra (L1-tag) Zeneszerző, Előadó/Composer, Performer:
Horváth Ádám Márton (L1-tag)
Mentor: Ladjánszki Márta (L1-tag)
Fénytervező/Light designer: Zakariás Máté
Videó, Fotó/Video, Photo: Tóth Mátyás
Támogatók/Supported by L1 Egyesület, NKA Imre Zoltán Program
Ideiglenes Kollégium, Műhely Alapítvány, SÍN Kulturális Központ,
EMMI, Inversedance
Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Programjának támogatásával jött létre.
Az Egy az egyben egy világ ahol felpróbálhatjuk az élet szerepeit és
szabadon alakíthatunk rajtuk.
„Férﬁ, nő, anya, apa, gyerek. Egyik szerepből lépünk át a másikba,
miközben megmaradunk az elsőnek is lenni. Az Egy az egyben egy
világ, ahol felpróbálhatjuk ezeket és szabadon alakíthatunk rajtuk.
Belső utazás időn és téren át, érintve a szerelmet, hiányt, közösséget, magányt, nemeket és nemtelenséget, önmagunkat és egymást, hogy végül megérkezzünk az új önmagunkba…”
Veres Flóra az örök kereső. A Magyar Táncművészeti Főiskola után
Hollandiában majd Belgiumban képezte tovább magát. Munkái és
ösztöndíjak révén eljutott Spanyolországba, Franciaországba, Németországba, Szicíliába és az USA-ba, alkotói és táncos rezidenciákon vett részt. 2018-ban a hollandiai Fontys Művészeti Akadémia
Performing Public Space szakán szerzett mesterszakos diplomát.
2016 óta folyamatosan együtt dolgozik a Cipolla Collectivával és
TalkingBodies néven önállóan alkot. Munkáiban a test és lélek viszonyát kutatja, személyes és csoportos szinten is; a mindenkori
jelen pillanat megélésének lehetőségeit, a szavak nélküli egymásra
ﬁgyelés és közös megértés energiáit. 2018-ban az L1 Egyesület rezidens művésze, és 2019-től tagja.
‘One in One’ is a world where we can try these roles on, where we can
be any or all of them.
www.facebook.com/FloraVeresMovingWorld

www.saskiarudat.com

16

17

PROG
RAM

09.04.

09.04.

szerda

szerda

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM (Amerikai úti épülete)

“How do we face new possibilities, options placed before us? How do
we deal with searching for, discovering and exploring a path that may
be unusual, but possible?”

10.30 – 12.00 WORKSHOP
Fredrik QUIÑONES/Fredrik Xtravaganza (SE)
(Infó: 7. oldal)

VOGUE

How much does the narrowing of our base of support inﬂuence our
physical and mental stability? What’s it like to reach a certain limit?
How do we face new possibilities, options placed before us? How do
we deal with searching for, discovering and exploring a path that may
be unusual, but possible?

SZLOVÁK INTÉZET BUDAPEST
18.00 Eva URBANOVÁ (SK)

PROG
RAM

Szóló performansz

Támogatók/Supported by L1 Egyesület, EMMI, Szlovák Intézet Budapest
Markéta Stránská is a choreographer, performer and physiotherapist
based in Prague (CZ).
Since 2012 she’s been an active member of the Czech contemporary
dance scene – she either participates in regular contemporary dance
lessons and workshops or performs.

Eva Urbanová szlovákiai táncos és koreográfus. Hét éves kora óta
foglalkozik tornával. 2014-től a prágai Előadóművészeti Akadémián
BA diplomát szerzett koreográfusként, ahol jelenleg mesterszakos
tanulmányokat folytat.

program

Markéta STRÁNSKÁ (CZ)

FLY!

Koreográfus, Előadó/Choreographer, Performer: Markéta Stránská
Fényterv/Light design: Zuzana Režná/ Zuzana Bottová
Zene/Music: Jan Kratochvíl
Színpadkép, Jelmez/Stage, costume design: Monika Urbášková
Mentor/Coach of the creative process: Lucia Kašiarová, Jean Gaudin
Graﬁka/Graphic design: Tomáš Bárta
Produkciós menedzser/Production manager: Andrea Švandová,
Markéta Stránská
Támogatók/Supported by Cseh Centrum Budapest, Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériuma
„Miként szembesülünk új lehetőségeinkkel, az elénk táruló alternatívákkal? Hogyan keresünk és fedezünk fel új utakat, hogyan bírkózunk meg a szokatlannal, de egyben lehetségessel?”
Alátámasztásunk csökkenése mennyiben befolyásolja a ﬁzikális és
mentális stabilitásunkat? Milyen az, amikor elérjük határainkat?

fotó: Vojtěch Brtnický

BAKELIT M.A.C.
20.00 showcase

Markéta Stránská prágai koreográfus, előadó és ﬁzikoterapeuta.
2012 óta aktív aktív szereplője a cseh kortárstánc-szcénának workshopok, táncórák résztvevőjeként, vagy előadóként.
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PROG
RAM

09.04.
szerda
actions. How to stay true to the goals of entertainment and true to
yourself while being watched?

BAKELIT M.A.C.
Taneli TÖRMÄ/LOCATION X (FIN)

DISTORTION

Koreográfus, Előadó/Choreographer, Performer: Taneli Törmä
Zene, Hangtechnika/Sound artists, Technician: Esa M. Mattila
Támogatók/Supported by FinnAgora Intézet Budapest, LOCATION X,
O Espaço Do Tempo

Taneli Törmä is a Finnish artist based in Denmark, active in the ﬁelds
of contemporary dance and ﬁlm. He is a performer, choreographer
and the artistic director of his company LOCATION X. He was educated at the Finnish National Ballet School and gained vocational
qualiﬁcations in dance in Helsinki/Finland 2002-2005 and has worked
around Europe with several companies.

„Distortion – egy go-go táncos szobra”

fotó: Stella Krämer Horta

A Distortion című darab Taneli go-go-táncosi hátterét tárja fel.
Megpróbálja a pódiumról táncra csábítani a nézőket, miközben
tárgyként jeleníti meg saját magát, akinek nincs befolyása a nézők reakcióira. Hogyan érjük
el a szórakoztatás célját és
egyben maradjunk hűek önmagunkhoz úgy, hogy közben
néznek minket?
Taneli Törmä Dániában élő ﬁnn
művész, a kortárs tánc és a
ﬁlm területén alkot. Előadó,
koreográfus és LOCATION X
nevű társulatának művészeti vezetője. A Finn Nemzeti
Balettintézet növendékeként
2002 – 2005 között táncszakmai minősítést szerzett Helsinkiben, majd Európa szerte
sok társulattal dolgozott.
Esa M. Mattila Észak-Finnország Rovaniemi városából
származik,
hangmérnökként
szerzett mesterfokozatot, és
audiórendszerek tervezésével
is foglalkozik. 2013-ban végzett a Helsinki Színművészeti Egyetemen.
Esa 2014 óta dolgozik együtt a LOCATION X-szel.

Esa M. Mattila is a sound designer (MA) and an audio system designer
from Rovaniemi, northern Finland. He has graduated from University of
Arts / Theatre Academy of Helsinki in 2013. Esa has done collaboration
with LOCATION X since 2014.
www.tanelitorma.com

22.00 ZÁRÓKOCCINTÁS

/ FAREWELL DRINK
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“Distortion – Statue of GoGo dancer”
Megjelenik 2019. augusztus 21-én 8.000 példányban.

Distortion explores Taneli’s background as a go-go-dancer. On the
podium he attempts to make the audience dance, but also stages
himself as an object that has no real power over the audience re-

20

A műsorváltozásokért, az újságban megjelenő adatok valóságtartalmáért
és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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THE
TEAM

BOOKS ON THE MOVE
A Books on the Move a táncosoknak, mozgó lényeknek és gondolkodóknak szóló utazó és online könyvesbolt első alkalommal vendége az L1danceFest-nek.
Books on the Move, the traveling and online bookstore for dancers,
movers and thinkers is delighted to be guest of L1danceFest.
A nomád könyvesbolt a tánc, az előadó-művészeti tanulmányok és
a mozgásgyakorlatok iránti érdeklődést segíti, és a fesztivál egész
ideje alatt az érdeklődők rendelkezésére áll. Ez alkalommal egy angol nyelvű válogatást kínál a művészek írásaiból, elméleti esszékből, koreográﬁai tanulmányokból, életrajzokból, valamint szomatikus gyakorlatokról szóló szövegekből.
A Books on the Move-ot a táncos Agnès Benoit azzal a céllal hozta
létre Berlinben még 2008-ban, hogy művészek számára hozzáférhetővé tegye a táncról szóló irodalmat. Aktuális eseményeket követ, előadásokon, konferenciákon, fesztiválokon bukkan fel, és az
évek során a szervezőkkel szorosan együttműködve európai networköt épített ki.
2013 óta a Books on the Move székhelye a dél-franciaországi Bordeaux-ban van. A mozgást, írást, beszédet, a nyelveket és az olvasást központjába állító történések, workshopok és pedagógiai
események szereplője.

fotó: Bernadette Loupias

Agnès Benoit kis kora óta táncol, és a Moving the reading (mozgás
gyakorlatok könyvekkel), valamint az On the Move (nyelvtanulás
mozgás segítségével) projektek vezetője. Tevékenységére nagy hatással vannak amerikai tanulmányai. Az On the Edge, egy improvizáló
művészekkel készített interjúkötet szerzője.
www.booksonthemove.eu
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L1danceFest 2019
Movement-based International
Festival of Contemporary
Performing Arts
Minden eseményre várjuk a
nem szakmai és a szakmai
közönséget egyaránt!
All events are open for both
the non-professional and
professional audience.
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L1danceFest 2019
nemzetközi kortárs táncszínházi előadások fesztiválja
18. alkalommal Budapesten az L1 Egyesület szervezésében

Fő támogatók / Main sponsors

Befogadó, együttműködő helyszíneink
Hosting and partner venues

L1 Egyesület

Együttműködő és támogató szervezetek / Cooperation partners

Az egyes előadások, projektek további támogatói
Further supporters of pieces, projects:
Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériuma × NaVKE × NKA Imre Zoltán
Program Ideiglenes Kollégium × SÍN Kulturális Központ × Inversedance
× Frame production × Cinematic Studio Kft. × Los Rentalos × Coatmen
Production × Homemade Culture × O Espaço Do Tempo × Egy Falu – Egy
Város Egyesület × ZéróPlusz Táncművek

Médiatámogatók / Media partners

A workshopokra előzetes bejelentkezés szükséges. / Preliminary registration
is required for the workshops. A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
The organizer reserves the right to make changes to the program.
Jegyek az előadások helyszínein, illetve az ismert jegyirodákban és online
is kaphatók. / Tickets are available on spot, in the big box ofﬁces and online.
Venues and addresses:

Helyszínek / Venues
Bakelit MAC × 1095 Budapest, Soroksári út 164.
CEU (Central European University) × 1051 Budapest, Nádor u. 15.
MAMŰ Galéria × 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
Magyar Táncművészeti Egyetem × 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. //
Amerikai út 96.
Műhely Alapítvány – Jurányi Ház × 1027 Budapest, Jurányi u. 1.
RS9+ Vallai Kert × 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 9.
Szlovák Intézet × Budapest, 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

