
Néptáncegyüttesek számára új, minimum 25 perces, szakmai 
fórumokon történő élőzenés bemutatóihoz magas színvonalú 

koreográfiazenék létrehozásának, azok stúdió minőségű 
hangfelvételei elkészítésének támogatása. 

2023. február 2. 

A Balassi Táncegyüttes Táncképek című műsor zenéjének 
létrehozása, hangfelvétel készítése és bemutatása 

Pályázati azonosító: 786132/102 

Támogatási időszak: 2020. 09. 01. – 2022. 12. 31. 

A pályázott produkcióval a Balassi Táncegyüttes többféle igényt kívánt kielégíteni. 
Mindenekelőtt szakmai közönség előtti bemutatásra, valamint a helyi régió részére új egész 
estés műsor összeállítására. Az eredeti támogatási időszakban a pandémia miatt kialakult 
körülmények nem tették lehetővé a felkészülést, ezért időponton módosítottunk, így a 
támogatási időszak vége 2022. december 31-re változott.  

Az eredetileg tervezett produkció munkacíme: Táncképek volt. A végleges műsor 
összeállítása után, figyelembe véve a koreográfiák összetételét, Képeskönyv lett, mely a 
Balassi Táncegyüttes 75 éves jubileumi műsorán került bemutatásra. 
  
Az egy keretbe foglalt szerkesztett folklórműsorban, a 75 év legsikeresebb, szakmai 
fórumokon is díjazott, elismert alkotók és koreográfiái voltak láthatók (Zalai 
Kamaratáncfesztivál koreográfusi és előadó díja, Szolnoki Néptáncfesztivál koreográfusi és 
együttesi nívódíja, Szekszárdi néptáncfesztivál együttesi díja, Néptáncantológia, Országos 
Táncháztalálkozó, Alapfokú Művészeti Iskolák Tanulmányi versenyén korcsoport 1. 
helyezés). Két koreográfia a 2022-es Szekszárdi Néptáncfesztiválon is látható volt. 

A nagyobb alkotói korszakokat bemutató produkciók között videó bejátszásokban meséltek a 
művészeti vezetők, a táncosok a legkedvesebb emlékeikről. Ezek a riportok biztosították a 
táncos blokkok átkötését. Éppen ezért a zenei anyag stúdiófelvételét is több szakaszban tudtuk 
megvalósítani. A hangfelvételeken, valamint az élőzenés előadásokon is a Dűvő Zenekar 
közreműködött, akik számos magasrangú kitüntetéssel rendelkeznek (Népművészet Ifjú 



Mestere, kétszeres Kiváló Együttes, Madách Imre Díj, Salgótarján város Pro-Arte, Pro-Urbe 
díja). 

A műsorban közreműködtek: 
  a Balassi Táncegyüttes, a Viharsarok Táncszínház, az Őszülő Halánték 

a Hétpróbás Néptánciskola, valamint egykori Balassis táncosok. 

Koreográfusok:  
Born Miklós, Mlinár Pál, ifj. Mlinár Pál, Mlinár-Kőrösi Katalin,  
Vigné Mlinár Zsuzsa, Mlinár Péter 

  
Zenei kíséret: Dűvő Zenekar 
Jelmez: Mlinár Péter 
Művészeti munkatársak: Vigné Mlinár Zsuzsa, Tóth Luca 

A műsorban látható videó bejátszások  
készítője, szerkesztője: ifj. Mlinár Pál és Mlinár Péter 

A műsor szerkesztője, rendezője: Mlinár Péter 

Közreműködő zenei szakemberek: 
  Hrúz Dénes 
  Hrúz Szabolcs 
  Nagy Zsolt 
  Mohácsy Albert 
  Paulik László 
  Gulyás Levente 
  Lovas Gábor 

A bemutatón fellépő zenészek: 
a Dűvő Zenekar: Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs, Nagy Zsolt, Valjer András, 

A támogatási időszakban a „Képeskönyv” két alkalommal került bemutatásra a Békéscsabai 
Jókai Színházban 2022. november 12-én, közel 810 néző látta. 

Az alapítvány szerves kapcsolatban áll a helyi médiával. Ennek köszönhetően a premier 
előadásról beharangozó tudósítás készült a Csaba Tv és a Médiacentrum stúdiójában, 
valamint a felkészülési időszakban. 



A bemutató követően a Békés megyei Hírlap (beol.hu), a Médiacentrum (hir6.hu, behir.hu, 
tv7) is beszámolt az eseményről. A közösségi oldalakon is folyamatosan jelentek meg 
információk a rendezvénnyel kapcsolatban. A Balassi Táncegyüttes honlapján is látható 
támogatóként a Nemzeti Kulturális Alap és a Halmos Béla Program logója. 

Az előadáson nem volt műsorközlő, minden néző műsorlapot kapott, melyen a látható 
produkciók, valamint a közreműködők, alkotók mellett a támogatók logóit is feltüntettük. 

A stúdió minőségű hangfelvételt tartalmazó CD-n a támogatók logóját feltüntettük. 

A Balassi Közalapítvány, a Balassi Táncegyüttes nevében is köszönetét fejezi ki a Nemzeti 

Kulturális Alap, Halmos Béla Programjának, a projekt megvalósításához nyújtott 

támogatásáért. 

  
 

 




