
„I Dance Hungary” 
 
A program időpontja: 2019.01.25. 
A program helyszíne: Fonó Budai Zeneház 
A program szervezője: Magyarország Barátai Alapítvány, partner: Élő Forrás Hagyományőrző 
Egyesület 
Érintettek létszáma: 30 fő – közvetve kiterjed az egész világ kulturális életére 
 
„Az a zene, amelyet a magyar táncokhoz játszottak, már az első pillanattól kezdve magával ragadott, 
nagyon tetszett a hegedű és a nagybőgő különleges megszólalásmódja. Amikor Magyarországon 
megtapasztaltam, hogy mit is jelent a táncház mint társadalmi jelenség, még inkább elbűvölt ez a 
kultúra. Főképp a zenészek és a táncosok közötti aktív, élő kapcsolatot tartom egyedinek, aminek 
során együtt teremtik meg a táncot. Nagyon megkapó, hogy emellett azok az emberek is részesei a 
táncháznak, akik épp nem táncolnak, csupán jelen vannak, a barátaikkal beszélgetnek vagy nézik a 
táncosokat. A magyar táncház tehát egy igazán tartalmas társadalmi esemény.” 
 
Kenneth Tse,  
Magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett Hong Kong-i tánckoreugráfus, együttesvezető  
(Papageno) 
 
A Magyarország Barátai Alapítvány bemutatja:  
„I Dance Hungary”  
Your first steps to Hungary 
Elindul a táncházmozgalom magyarul nem beszélő közösségének hiánypótló online felülete, az 
idancehungary.hu 
 
A huszonegyedik századra a táncház mozgalom a magyar diaszpóra egyik legfontosabb 
megtartóerejét adja, sőt, általa olyanok is elkezdenek a magyar kultúra iránt érdeklődni, akiknek 
semmilyen más kötődésük nincsen Magyarországhoz. Az „I Dance Hungary” programot elsősorban 
nekik szánjuk, hogy érezzék: ők is a magyar nemzet, a táncház mozgalom értékes, és megbecsült 
tagjai. 
  
Állandó stáb: 
Megvalósító: Magyarország Barátai Alapítvány 
Ötletgazda, művészeti vezető: Rosonczy-Kovács Mihály, Junior Prima-díjas népzenész hegedűs, a 
Hungarian Folkembassy vezetője, a Fonó Budai Zeneház megbízott nemzetközi irodájaként működő 
Philidor Intézet ügyvezetője 
 
Táncszakmai vezető: Kovács Norbert „Cimbi”, Örökös Aranysarkantyú-díjas táncos, az Élő Forrás 
Hagyományőrző Egyesület elnöke 
 
felvételek: Tímár Mátyás 
arculat: Kálmán Luca 
fordítás: Dobi Gábor 
partnerek: Hungary Today, Fonó Budai Zeneház, Hungarian FolkEmbassy 
Sajtóbemutató: 2018. január 25. 10:30: Fonó Budai Zeneház 
Honlapindító táncház: 2018. január 26. 20:00 Fonó Budai Zeneház (Bozzay Zina lemezbemutató 
koncertje után) 

http://idancehungary.hu/


   


