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Pályázati azonosító: EMT-TE-A-A-21-0091 
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A Balassi Közalapítvány táncművészeti előadó-művészeti szervezet tevékenységi köre az 

igényesen létrehozott táncprodukciók bemutatása, repertoáron tartása, valamint ezek 

megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása, fejlesztése. 

A pályázati támogatás hozzájárult a Viharsarok Táncszínház táncművészeinek munkabéréhez 

és járulékához, az új mesedarabjának létrehozásához, biztosította a zavartalan szakmai munka 

feltételeit, a működéshez szükséges eszközbeszerzést is. 

Szabó Attila – ifj. Mlinár Pál – Lovas Gábor: FEHÉRLÓFIA – varázsmese  – ősbemutatója az 

alkotó stáb több éves közös munkájának újabb produkciója, melynek színpadra állítása a 

Viharsarok Táncszínház és a Békéscsabai Jókai Színház koprodukciójában valósult meg.  

 A mese története, szereplői, a mesében használt szimbólumok a hun, avar, magyar 

mondavilágban gyökereznek. A Fehérlófia történetében olyan képeket, motívumokat 

lelhettünk fel, amelyek még a kereszténység előtti, pogány hitvilágba vezetnek vissza.  

Előadásunk követte a népmese hagyományos kalandjait. Fehérlófia találkozott ellenfeleivel, s 

párbajban legyőzte őket. Sikerrel járt a földöntúli világ erőivel szemben is. A varázsmese 

kalandjai mitikusak, de a fiú személye nagyon is emberi volt. Fehérlófia még sok mindenben 

gyermek: tanul. Érzelmileg még kötődik, bátorsága, erkölcse meginogni kész. A feladatok 

végrehajtásában még a kétely eluralkodhat. Az oldás és kötés dinamikus kettősségét mutattuk 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok


meg.  Ebben a kapcsolatrendszerben Fehérlóhoz való viszony jelenti az oldást (leválás, önálló 

életre indulás), és Kapanyányi Monyók folyamatos kísértése a kötést: az önálló, megfontolt 

cselekedetekhez való felnövést. Figurája az eredeti meséhez képest megemelkedett, drámai, 

titokzatos volt. Ő volt az Apa (történetből eredetileg hiányzó) figurája.  

Az előadással célunk és feladatunk volt a gyermekek és a fiatalok színházlátogatóvá 

nevelésének elkezdése, művészeti érzékenységüknek kialakítása. Ez a mesedarab teret adott a 

gyermeki reakcióknak, nyelvezete, története a gyermeki lélekhez formáltan került 

bemutatásra. Az előadásban az archetipikus szereplők, a gonosz és a jó küzdelme, végkifejlete 

tanulságokat tárt fel a mese folyamán. Mindvégig aktivitást és figyelmet igényelt a 

nézőközönség részéről, mely egyszerre több érzékszervre is hatott. A zene a fény, de főképpen 

a táncosok és színészek játéka tette mindezt emlékezetessé.  

A darabban számos táncstílus (néptánc, karaktertánc, kortárs-, társastánc, akrobatika) jelent 

meg, melyhez bábszínházi elemek is társultak. 

A látványos jelmezek, mozgatható, több funkciós díszlet elemek a misztikus, varázslatos 

képek megjelenítését erősítették. 

A Békéscsabai Jókai Színházzal koprodukcióban készült mesedarab a korábbi hagyományt 

követte, melyben a színház és a Viharsarok Táncszínház saját meglévő erőforrásait 

felsorakoztatva alkotta meg a gyerek-, ifjúsági-, valamint családi közönség számára 

lebilincselő és elgondolkodtató történetet.  

A táncos zenés mesedarab 24 alkalommal lett bemutatva a Békéscsabai Jókai Színházban és 

Szentesen a Tóth József Színházban, több mint 5800 néző előtt. Az elérni kívánt korosztály 

Békés megyében élő óvodás és kisiskolás korú gyermek volt, de családi bérlet keretében 

felnőttek is láthatták.  

A pályázati támogatásból a darab elkészítését  finanszírozni tudtuk. Az alkotói díjak (rendező-

koreográfus, dramaturg, zeneszerző, jelmez- és díszlettervező) számlás kifizetéssel történtek.  

A projekt megvalósítási időtartamra időarányosan a tánckari tagok bér- és járulék kifizetése is 

megvalósult. A hangfelvételhez közreműködő zenei szakemberek tiszteletdíja, valamint a 

stúdió felvétel díja került kifizetésre.  



A teljes színpadi kosztüm pályázati támogatásból valósult meg. A férfiak részére 12 teljes 

öltözet, a nők részére 15 teljes öltözet készült el. Ezen felül 19 pár lábbeli, jelmezkiegészítők 

(főkötők, fejdíszek, kalapok, parókák) lettek vásárolva.  

Közel 50 db kellék, 11 bábfigura, 1 óriásbáb készült. Mozgatható  díszletelemek, óriás leplek 

is a látvány fokozását szolgálták, melyet szintén a pályázati támogatásból tudtunk 

megvalósítani. 

A támogatási időszakban a működési feltételek biztosításához a próbákon, valamint az 

előadásokon a színészi szöveges szerepet is játszó táncosok részére mikroport szetteket 

(antennával és kapszulákkal), valamint a kosztümök, kellékek megóvására több méretben 7 

szállító ládát és 7 dobozt vásároltunk. Ezáltal a társulat vidéki előadásait is optimálisabb 

feltétellel tudta biztosítani. 

A program megvalósítási folyamatáról rendszeres tájékoztatást biztosítottunk:  

honlapjainkon www.balassitanc.hu, illetve a www.viharsaroktanc.hu,  

on-line felületen:  https://www.facebook.com/viharsaroktancszinhaz 

A Balassi Közalapítvány, a Viharsarok Táncszínház társulata nevében is köszönetét fejezi ki 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 2021. évben nyújtott támogatásáért, mely 

lehetőséget teremtett magas szakmai színvonalú új táncszínházi produkció létrehozásához és 

működési feltételeinek minőségi fejlesztéséhez. 

  

http://www.balassitanc.hu
http://www.viharsaroktanc.hu
https://www.facebook.com/viharsaroktancszinhaz


PRÓBA FOTÓK 

 

Ifj. Mlinár Pál rendező koreográfus 



 

Mlinár Péter jelmeztervező 

 

Gáspár Bendegúz - Fehérlófia 
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