L1 Egyesület - SZAKMAI BESZÁMOLÓ - 2011-es év

Tevékenységeink a 2011-es évben (f!bb csoportokba rendezve):
L1 Egyesület átalakulása, jogi dokumentációk véglegesítése, lejelentése, új tagokkal egyeztetések,
találkozók, mozgósításuk
Régi, továbbra is L1-tagként együttm"köd!ink: Barda Bea, Berger Gyula, Héger Gyula, Ladjánszki Márta,
Szilágyi Ilka Fanni, Talló Gerg!
Új L1-tagok: Ádám Andrea Katalin, Fekete Géza, Kovács Noémi Anna, Lakat Andrea, Varga Zsolt
Az új elnökség tagjai:
Varga Zsolt - elnök
Ladjánszki Márta - m"vészeti alelnök
Ádám Andrea - titkár
L1danceFest 2011 szervezése és lebonyolítása
A fesztivál létjogosultságát aláhúzza, hogy 2009-ben bekerült az L1 Egyesület egy európai uniós
együttm"ködésbe, a Development of New Art Programjába (DNA). Ez azt jelenti, hogy európai uniós
partnerekt!l is várnunk ajánlásokat a fesztiválra. Idén a kerek, 10. év megemlékezést is hozott magával,
speciális kiállítással idéztük fel mindazon bel- és külföldi m"vészeket, akiket a 10 év alatt vendégül
láthattunk és bemutathattunk, sokukat els!ként Budapesten.
Az L1danceFest 2011 program összeállításában Ladjánszki Márta – táncos, koreográfus, a fesztivál
m"vészeti vezet!je – szakmai szempontjai, kísérletez! kedve követhet! nyomon: „Igyekeztem olyan
fellép!ket meghívni idén is, akiket személyesen ismerek, és akik m"vészi munkájukkal inspirálóan hatottak
rám.” A fesztivál célja, hogy olyan itthon még kevésbé vagy egyáltalán nem ismert alkotókat mutasson be
Budapesten (és terveink szerint a jöv!ben kisebb formában vidéken is), akik egyéni hanggal, letisztult
tudással és magas szint" technikai felkészültséggel rendelkeznek.
A kortárs táncfesztivál az elmúlt három évben fokozatosan alakult át egy egyre szélesebb földrajzi és
el!adó-m"vészeti spektrumot felölel! nemzetközi szemlévé, mely már nem csupán az L1-tagoknak és
rezidens m"vészeknek kínál bemutatkozási lehet!séget, hanem neves külföldi fellép!k munkáit igyekszik
megismertetni a magyar közönséggel.
L1danceFest 2011 Programja
szept. 21. MEGNYITÓ!-#Gödör és Bakelit
La Intrusa Danza (Catalonia) -#STAFF fragment -#Bakelit#Stúdió
Jackie Brutsche (CH) -#The Moustache Princess #-#Gödör Klub
innen különjárat hozta át a néz!ket a Bakelit M. A. C.-be
Dominik Grünbühel (A/S) / I am the Mockingbird -#Bakelit Stúdió
Handa Gote (CZ) -#Mushrooms -#Bakelit#Hangár
szept. 22.!“POLSKA!”#-#MU Színház
Lengyel nap és állófogadás a Lengyel Intézet szervezésében, a lengyel EU-elnökség alkalmából!
Agata Maszkiewicz (PL) / Polska
Ma$gorzata Haduch (PL) / Zona Segura
Anna Steller (PL) / Delia
szept. 23.!-#MU Színház
Mészöly Andrea (H) - Beszélj rólam!
Lengyel Katalin (H),#Niklas Valenti (S)#/ Super – The Autumn Show
Jan Bárta (CZ) -##It is exactly about ...not the Paradise
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szept. 24.!-!MU Színház
Barbara Fuchs (D) / IT - solo for one body
Ladjánszki Márta (H) / (Yes Sir, I can"t) BOOGIE!
szept. 25.!-!Bakelit
Chris Leuenberger (CH) -!Masculinity -!Bakelit!Hangár
Debris Company - Tomá# Nep#insk$,!Daniel Ra%ek: [SO FA:] -!Bakelit!Stúdió
Bélam&hely (H)!záró koncert -!Bakelit!Hangár
KÍSÉR" PROGRAMOK
Kovács Katalin (H) / Hová t&nt az el'adás? - Tematikus performance-sorozat az el'adások helyszíneinek
el'tereiben, minden nap!
TALKING THROUGH!–!Nyitott vitabeszélgetések Kulcsár Vajda Enik' (H) vezetésével! – az el'adások
után, minden nap!
szept. 24–25.
PASSING THROUGH V4!Workshop!Ma(gorzata Haduch (PL) vezetésével
Fotókiállítások:
Kozár Edit (H) / HelyzetjelentésM 2009-2011 -!Gödör Klub Kiállítótér - minden 18:00-kor rövid meglepetés
el'adás a helyszínen (alkotócsoport: Kovács Noémi, Lakat Andrea, Oliver Mayne, Varga Zsolt)
és
L1 danceFest múlt -!MU Színházi Kiállítótér
f' szervez': L1 Egyesület
DNA Continuum program támogatói: DNA, Európai Bizottság - Education and Culture DG Program, Nova Sit
f' támogatói: NKA - Táncm&vészeti Kollégium, NEFMI, NCA
együttm&köd' partnerek: Nemzetközi Visegrádi Alap, Cervantes Intézet,! Cseh Centrum,! Francia
Intézet,! Goethe Intézet,! Lengyel Intézet,! Osztrák Kulturális Fórum, Svéd Nagykövetség,! Szlovák Intézet,
Bortársaság, M&hely Alapítvány
médiatámogatói: Fidelio Média Kft., tancelet.hu
helyszínei: MU Színház, Bakelit M.A.C., Gödör
http://l1dancefestival.blogspot.com/

DNA Continuum Program Európai Uniós együttm&ködés folytatása (2013-ig)
Az L1 Egyesület 2009 óta tagja annak az európai uniós együttm&ködésnek és nemzetközileg is támogatott
eseménysorozatnak, ami el'térbe helyezi és fókuszáltan figyeli a feltörekv' nemzedéket a kísérleti színházi
és f'leg a kortárs tánc területén. Az L1danceFest 2010-2011-2012 ezen együttm&ködés keretén belül jön
létre.

cie. Ladjánszki Márta m#vészi munkái 2011-es év folyamán
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A m!vész az év során részt vett több alkotófolyamatban és együttm!ködésben, többek között Potsdam ban,
Budapesten a M!hely Alapítvány támogatásában, Pozsonyban a VARP-PA rezidensprogram keretében,
Bemutatók, el!adások, performanszok
HUG bemutató - együttm!ködés Ania Piotrowska-val (PL) a SzólóDuó Fesztivál meghívására (1 ea. 80 f")
still - dunaPart2 keretében, meghívására - Merlin Színház (1 ea. 100 f")
Alkalmi - kiállításmegnyitó (1 ea. 30 f")
MONOtone / still - L1 Táncm!vek (2 ea. 10 f")
love to give / Emily&AlicE - L1 Táncm!vek (2 ea. 11 f"), Budapest Fringe Fesztivál - Thália Újstúdió (1 ea.
100 f")
Linescaping bemutató - TanzSchrittWeise Fesztivál - Graz (A) (1 ea. 100 f")
Mezon Temporary - Budapest Fringe Fesztivál - Thália Nagyszínpad (1 ea. 50 f")
BOOGIE! részlet - Tánc Világnapja alkalmából - Merlin Színház (1 ea. 50 f")
Mezon Temporary / love to give - Gödör Klub (2 ea. 20 f")
Dead Calm bemutató - Múzeumok Éjszakája - Fiumei úti temet" (1 ea. 100 f")
Térzuhanás bemutató - Performance Fesztivál - Gödör Klub (1 ea. 100 f")
(Yes Sir, I can#t) BOOGIE! - L1danceFest - MU Színház (1 ea. 80 f")
Mezon Temporary - PlARTforma Festival - Klaipéda (LT) (1 ea. 100 f")
Feels Like Heaven - 4three munkabemutató - Klaipéda-i Culture Communication Centre (LT) (1 ea. 50 f")
Mezon Temporary - MoonRide6 Festival - Tabacka - Kassa (SK) (1 ea. 50 f")
Kis M!terem - könyvbemutató akció - NoMADE Galéria (H) (1 ea. 50 f")
Moliére-Kókai: Képzelt beteg - Holdvilág Kamaraszínház (1 ea. 80 f")
Mezon Temporary - V4 Vlna Nazivo Fesztivál - Pozsony (SK) (1 ea. 20 f")
still - Off Frame Festival - Rex Színház - Belgrade (SRB) (1 ea. 30 f")
Moliére-Kókai: Képzelt beteg bemutató - Erzsébetligeti Színház (koreográfusként)
BUKA - EDIT Filmfesztivál legjobb magyar táncfilmjei (táncos, koreográfusként) (25 f")
Fesztiválok, szakmai eseményen vett részt:
Tanztage Berlin, Made in Potsdam,
Tanításai
Horton technika alapú intenzív tánckurzus a Trafó Stúdiójában
Horton Technika-óra az MMS-ben - nyílt órák sorozat (30 f")
Horton Technika bevezet" óra a füvön - Body Moving - Gödör (80 f")
kompozíciós workshop - Workshop Pool - Folkwang Hochschule - Essen (D) (14 f")
Közös alkotómunka, együttm"ködés, szakmai találkozó
Graz-i együttm!ködés rendez"ként, mentorként
részvétel a Klaipeda-i DNA Continuum Program els" találkozóján, megbeszélések, egyeztetések, valamint
együttm!ködés a Fish Eye együttessel
Rezidencia
devir CAPa rezidencia - Faro (PT)

L1-eseményként egyéb m!vészeti programokon való részvétel
Az L1 Egyesület intenzíven együttm!ködik olyan eseményekkel, ami láttatja és felhívja a figyelmet a kortárs
tánc és társkulturákra, legyen ez akár egy formális rendezvény vagy egy informális megmutatkozási
lehet"ség, beszélgetés vagy kiállításmegnyitón történ" szereplés.

3

L1 Egyesület - SZAKMAI BESZÁMOLÓ - 2011-es év

Az alábbi eseményen vett részt egyesületünk, ahol az egyesület tagjai m!vészeti munkájukkal járultak hozzá
az adott esemény kiteljesedéséhez.
március 18. Artikuláris esemény - Bakelit M.A.C. Budapest (résztvev" formációk: N"i Band, Varacskos, Tripp
and Tropp és beszélgetések) (1 ea. 60 f")
május 31. Magyar Hangya Projekt - Attenberg - Bakelit M.A.C.
június 20. Margó&Barbida bemutató - Hunniapolisz kiállításmegnyitó - Városháza Galéria (1 ea. 50 f")
június 30-július 1. Gombold újra! akció-tánc kiállítás megnyitó - Design Terminál (2 ea. 160 f")
augusztus 4-13. L1 Egyesület és Art Stations Foundation együttm!ködése a JOSHA cím! új táncszínházi
el"adás kapcsán - el"készít" munkák - Poznan (PL)
szeptember 17. BOOGIE! részlet / Margó&Barbida a TeARTrum Fesztivál (2 ea. 300 f")
szeptember 21. Autómentes Nap - interjú a néz"kkel (1 ea. 30 f")
november 20-21. HUSK Shake our hands együttm!ködés az Open Society Foundation támogatásában, a
pozsonyi elledanse társulattal
tanítási program (Horton - Ladjánszki, kortárs - Vass Imre) és el"adások: still - cie. Ladjánszki és A várandós
- Vass Imre) (2 ea. 12 f")
november 27-december 3. V4 Vlna Nazivo Fesztivál és V4 Vlna magazin különkiadása - Nemzetközi
Visegrádi Alap támogatásával (f" szervez" A4, társszervezetként L1 Egyesület)
december 1. HUSK Shake our hands együttm!ködés második része az Open Society Foundation
támogatásában, a pozsonyi elledanse társulattal
tanítási program (kortárs tánc - Stanislava Vlceková, Debris Company, kortárs tánc - Boris Nahalka,
elledanse) és el"adások: elledanse_Quadrans és Debris Company_Soliloquy (2 ea. 20 f")
december 3-4. workshop-válogatás szervezése Palle Granhoj legújabb táncel"adása kapcsán - DNA
Continuum Program keretében
december 9-22. L1 Egyesület és Art Stations Foundation együttm!ködése a JOSHA cím! új táncszínházi
el"adás kapcsán - el"készít" munkák - Poznan (PL)
december 28-2012. január 31. L1 Egyesület és Art Stations Foundation együttm!ködése a JOSHA cím! új
táncszínházi el"adás kapcsán - el"készít" munkák - Berlin (D) és Potsdam (D)

L1 Egyesület három tagú elnöksége részt vett az alábbi külföldi és belföldi tánceseményeken,
konferenciákon
február vége - Mala Inventura Festival - Prága (CZ) - Ladjánszki/Varga
március eleje - Swiss Contemporary Dance Days - Bern (CH) - Ladjánszki/Varga
ON-AIR konferencia - Krétakör Bázis - M!hely Alapítvány szervezésében (H) - Ladjánszki/Varga
április eleje - Estonian Dance Platform - UUS - Haapsalu (EST) - Ladjánszki/Varga
április közepe - Czech Dance Platform - Prága (CZ) - Ladjánszki/Varga
május vége - Beszélgetés a kortárs táncról - Gödör Klub (H)
július eleje - Malta Fesztivál - Poznan (PL) - Ladjánszki/Varga
július vége - KioSK - szlovák platform - Zilina (SK) - Ladjánszki/Varga
augusztus vége - Bakelit Befogadó Pályázatának zs!rizése - Ladjánszki, Berger
év közben a Kultúrpont Iroda európai uniós pályázatainak tájékoztatói és workshopjai (3 alkalommal),
valamint a Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati tájékoztatója (1 alkalommal) - Ladjánszki/Ádám Andrea
szeptember eleje - Krakkó-i konferencia - Ádám Andrea
november közepe - SzólóDuó jelöl"kör felkért zs!ritagja - Ladjánszki
november közepe - Feedback & Symposium - You#ve got my interest - konferencia és el"adások - Bécs (A) Ádám Andrea
november vége - Nordwind Festival - Északi Táncplatform és kerekasztal-beszélgetések - Berlin (D) - Ádám
Andrea
december közepe - Polish Dance Platform 1. jelöl"kör (PL) - Ladjánszki/Varga
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2012. január - British Dance Edition - London (GB) - Ádám Andrea
2012. február vége - Mala Inventura Festival - Prága (CZ) - Ádám Andrea

L1-tagságon kívül álló fiatal generáció segítése anyagilag, hirdetési felülettel, promócióval, L1danceFest
eseményein történ! megjelenésekkel
szeptember 12-15. London
Jobbágy Bernadett és Szamosi Judit anyagi támogatása, részvételük a Dance United londoni székhely"
m"vészeti csoport munkájában. A 4 napos kurzus során betekintést engedtek a Dance United munkájának
módszereibe, lehet!ségeibe, illetve segítséget nyújtanak praktikus kérdésekben.
A program lényege, hogy a hátrányos helyzet! fiatalok a táncon keresztül olyan alapvet" készségeket
sajátíthatnak el,# melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy boldoguljanak a kés!bbi életük
során#(munkavállalás, család stb).#
A táncon keresztül olyan alapvet! értékeket tanulnak, melyek fontosak#a sikeres#életvitelhez, ilyen például a
pontosság, kitartás, együttm!ködés, kreativitás, sikerélmény stb.
szeptember 24-25. Budapest, Trafó Stúdió
A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával az L1danceFest 2011 eseményeihez kapcsolódóan egy
különleges tánckurzusra invitáltuk meg a jelentkez!ket PASSING THROUGH V4 címen, akik közül a
program részeként 3 magyar (és további 3 lengyel, 3 szlovák, 3 cseh) - visegrádi partnerországokból ingyen vehetett részt Ma$gorzata Haduch Flying Low & Passing Through kurzusán.
Kiválasztott résztvev!k:
SK - Tibor Trulik, Jan Jamrich, Petra Péterová
CZ - Helena Stavova, Adela Hurnikova, Mami Kawabata
PL - Basia Bujakowska, Lukasz Zalewski, Katarzyna Wolinska
H - Jobbágy Bernadett, Illés Márton, Czap Gábor
november 20-21. Pozsony, elledanse
HUSK Shake our hands együttm"ködés az Open Society Foundation támogatásában, a pozsonyi
elledanse társulattal, aminek keretében meghívtuk vendégtanárként és fellép!ként Vass Imre kortárs
táncost.
tanítási program: Horton technika - Ladjánszki / kortárs tánc - Vass Imre
el!adások: still - cie. Ladjánszki / A várandós - Vass Imre
2012. január 1-december 31-ig egy éves L1-rezidens program kiválasztott fiatal táncosoknak, alkotóknak,
ami a rezidens saját szakmai el"relépését és képzését szolgálja (kapcsolattartás a tagsággal és
rezidensekkel, adott esetben pályázatírásban segítségnyújtás, ha kell lebonyolítás és egyéb felmerül!
kérdés, L1-eseményekre lehet!ségek szerint fellépési meghívás).
A programban az alábbi meghívott m"vészek vesznek részt:
Czap Gábor, Jobbágy Bernadett, Lengyel Katalin, Szamosi Judit, Vass Imre
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