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Február 1. hétfő
08:00 Érdi Panoráma ism.
08:30 Mikrofonláz ism.
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Az idő sodrában – Nádudvari krónika 

magyar dok.film 65’ ism. 
rend.: B. Révész László

11:05 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 Hit és Élet ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
1-2. rész ism.

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés 
21:15 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől
21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.

Február 2. kedd
08:00 Hiradó ism.
08:30 Hit és Élet ism.
09:00 Mojito ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism.
11:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism.
14:50 Négyszemközt ism.
15:20 Hit és Élet ism.
15:50 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:20 Érdi Panoráma ism.
16:50 Mikrofonláz ism.
17:20 Mozgás ism.
17:50 Az idő sodrában – Nádudvari krónika 

magyar dok.film 65’ ism. 
rend.: B. Révész László

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmód magazin
20:45 Vörös ló 

macedón film 114’ ism. 
rend.: Stole Popov 
fsz.: Bata Zsivojinovic, Radmila 
Zsivkovic 

22:40 Hiradó ism.
22:55 Négyszemközt ism.
23:15 Fény-Kép ism.
23:45 Vitalitás ism.

Február 3. szerda
08:00 Hiradó ism.
08:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
17:45 Éltető mozgásban 2. rész 

magyar dok.film 55’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
20:30 Valaki bennem tovább él 1. rész 

magyar dok.film 99’ 
rend.: Tóth Péter Pál 

21:30 Fejezetek Magyarország 
közlekedéstörténetéből 7. rész

22:00 Hiradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:45 Mozgás ism.
23:15 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
23:30 Valaki bennem tovább él 1. rész 

magyar dok.film 55’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

Február 4. csütörtök
08:00 Hiradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Mozgás ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
10:15 Valaki bennem tovább él 1. rész 

magyar dok.film 55’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

11:15 Mozgás ism.
11:45 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.
16:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Hiradó 
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Vitalitás ism.
21:15 Hiradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Halvízió ism.
22:15 Földközelben ism.
22:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 7. rész ism.

Február 5. péntek
08:00 Hiradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Halvízió ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
1-2. rész ism.

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre 

érdi érdekes emberekkel
20:15 Tetoválás 

macedón filmdráma 133’ ism. rend.: 
Stole Popov 
fsz.: Ljiljana Medjesi, Meto Jovanovski

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Tea két személyre ism.
23:30 Halvízió ism.

Február 6. szombat
08:00 Hiradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Földközelben ism.
08:55 Ízelítő – Csirkemell tarjakabátban
09:00 Kézilabda mérkőzés ism.
10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
14:30 Édes Anna 

magyar filmdráma 89’ ism. 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Törőcsik Mari, Mezey Mária, 
Raksányi Gellért, Kovács Károly

16:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

16:30 Csillagszem- Hevesi Tamás
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.
18:25 Ízelítő ism. – Csirkemell tarjakabátban
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszk parádé 
20:00 Ifipark ism.
20:30 A Pál utcai fiúk 

amerikai-magyar film 104’ 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Anthony Kemp, Törőcsik Mari, 
Pécsi Sándor

22:15 Házibuli klippműsor

Február 7. vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. – Hevesi Tamás
09:30 Burleszk parádé 
09:55 Ízelítő ism. – Csirkemell tarjakabátban
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Hevesi Tamás
15:00 A Pál utcai fiúk 

amerikai-magyar film 104’ ism. 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Anthony Kemp, Törőcsik Mari, 
Pécsi Sándor

16:45 Érdi Panoráma ism.
17:15 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 7. rész ism.
17:45 Ifipark ism.
18:15 Hit és Élet ism.
18:45 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
3-4. rész 

19:45 Csak semmi pánik 
magyar akcióvígjáték 83’ 
rend.: Szőnyi G. Sándor, Bujtor István 
fsz.: Bujtor István, Kern András, Bánhidi 
László, Koncz Gábor

21:15 Szamizdatos évek 1. rész 
magyar dok.film 94’ ism. 
rend.: Gulyás János

22:50 Érdi Panoráma ism.
23:20 Tea két személyre ism.

2010. február 1 –7.

Az

Fogadóóra

Kérdezzen  
a polgármestertõl!
Kéthetente hétfõn 21.15-kor
az Érd Tv mûsorán.

Kérdéseiket várjuk az
info@erdtv.hu e-mail címre,

postán az Érdi Városi Televízió 
2030 Érd, Alsó utca 3.,  
Polgárok Háza címére,

telefonon pedig  
a 23/523-686 számon.

SZÉKELY BÁL Február 6., szombat 20–05 óráig

Muzsikál a bonyhádi Illés Anti és zenekara.
Az est háziasszonya: Kóka Rozália, a Népmûvészet Mestere.
A hagyományos kosaras bálon fellép a Bukovinai Székely 
Népdalkör.
A belépõk ára: 3500 Ft. 
Jegyek csak elõvételben válthatók hétvégenként 
(szombat, vasárnap 10–16 óráig) Zelenka Lászlónénál.
Tel.: 23/364-097, 06-30/597-8817.

Német nemzetiségi mûsorok
A Magyar Rádió (MR4 nemzetiségi adások) német nemzetiségi 
mûsort közvetít naponta 10–12 óráig. 
Fogható az MW 88 mHz-en.

Az MTV m1 televíziós csatornája német nemzetiségi mûsort 
közvetít Unsere Bildschirm címmel keddenként 14 órától, 
amelynek ismétlése megtekinthetõ az m2 csatornán csütörtö-
könként délelõtt 9.30 órától.

MÛSORELÕZETES:

Szepes Gyula Mûvelõdési Központ

Február 21. vasárnap 11 óraGRYLLUS VILMOS – MASZKABÁLGryllus Vilmos elõadásán egy vidám jelmezbál figurái elevenednek meg

Február 19-én, péntek 19 órakor

FÁBRY – SHOWDER

FÁBRY SÁNDOR önálló estje

Belépõ: 3.500 Ft 

Jegyek elõvételben már kaphatók!

Március 7-én, vasárnap 15 órakor
HUSZONÖT SZÁL RÓZSA …

Hatvani Kiss Gyöngyi, Tarnai Kiss László 
és zenekarának nótamûsora

Belépõ: 1.500.- Ft 
Jegyek már elõvételben kaphatók!

Az érdi közönség január 23-án 
láthatta a társulatot a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központban. 
Az „Esszencia – a Ritmus ünne-
pe” címû elõadás eredetileg a 
kínai Kulturális Évad pekingi 
gálájára készült. A tánctársulat 
alapítója és koreográfusa 
Román Sándor, a másik alapító 
tag pedig Vona Tibor ügyvezetõ 
igazgató. Utóbbival beszélget-
tünk a telt házas elõadás elõtt.

– Hogyan született az 
ExperiDance?

Vona Tibor: 
– Sorsszerûen. Még 2000-ben 

mutattak be minket Román 
Sándorral. Én akkor egy olyan 
életperiódusban voltam, amikor 
valami mással, szebbel, töb-
bel, értékteremtéssel szerettem 
volna foglakozni. Sándor abban 
az idõszakban szabad volt. 
Eljött a szolnoki színházból, és 
kereste azt a mecénást, társat és 
megértõ partnert, aki az akkor 
már készen lévõ 1001 év meséi-
ben – abban az idõben még az 
volt a címe – lát annyi fantáziát, 
hogy elkezd vele együtt gondol-
kodni. Én akkor azt a kérdést 
tettem fel Sándornak:„Miben 
segíthetek?” Azóta tart a mun-
kakapcsolatunk. Akkoriban 
õket még Szolnoki Szigligeti 
Tánctársulatnak hívták, késõbb 
lett a nevük ExperiDance. Mi 
soha nem produkciót értékesí-
tünk, hanem brandet építünk. 
(A márkanév erõsítése, több-

féle módon azonosítva a ter-
méket, szolgáltatást – a szerk.) 
Bármerre jártam a világban, 
azt láttam, hogy azok a dolgok 
mûködnek és maradnak élet-
ben, ahol hosszú távon gondol-
kodnak. 

– Hogy született a csapat 
neve?

– Ma már nem tudjuk, hogy 
ki találta ki az ExperiDance 
nevet. Ez egy szójáték. 
Szabadon fordítva kísérleti tán-
cot jelent, ugyanis az együttes 
tíz éve kísérleti üzemmódban 
mûködik. Nekünk nem volt 
kirõl koppintani. Mi vagyunk 
az elsõ olyan magán tánctár-
sulat Magyarországon, amelyik 
– ilyen léptékben – relatíve álla-
mi támogatás nélkül dolgozik. 
Azért fogalmazok nagyon óva-
tosan, mert pici pénzt mindig 
kapunk. Például múlt évben 40 
millió forintot 65 ember mun-
kájára… Ennek ellenére mi min-
dig apolitikusan viselkedünk 
és csak a minõségre koncent-
rálunk. Tavaly 218 fellépésünk 
volt. Saját lámpaparkunk van 
és egy 1300 négyzetméteres 
rendezvényházunk. Mindezt 
a semmibõl építettük fel egy 
évtized alatt. Most már abban 
a stádiumban vagyunk, hogy a 
nemzetközi piacra szeretnénk 
betörni. Nemsokára öt hétre 
Madridba utazunk, ahol 41 
elõadásunk lesz. Két évvel ezelõtt 
„Szabadság, szerelem!”címmel 

Magyar Kulturális Évad volt 
Kínában. Zárójelben jegyzem 
meg, hogy Kínában két dolog-
ról nem beszélnek: a sza-
badságról és a szerelemrõl… 
A kulturális cél az volt, hogy a 
magyar mûvészeti élet legjobb-
jait megismerje a kínai közön-
ség. Mire hazaértünk a pekingi 
záró gáláról, egy újabb meg-
hívó várt minket. Ezt nagyon 
nagy dolognak tartjuk, ugyanis 
egy év alatt Kínában több száz 
magyar mûvész és program kép-
viselte Magyarország kulturá-
lis értékeit a képzõmûvészettõl 
a komolyzenéig, a balettõl az 
operettig, és egyedül mi kap-
tunk visszahívást. Ez azért egy 
mutató afelé, hogy lassacskán 
érdemes lenne odafigyelni arra, 
amit csinálunk,… de mi már 
nem görcsölünk ezen. Minket 
véd a közönség szeretete. Én 
éves szinten – az intézményi 
vezetõkön keresztül – 80-
90 ezer emberrel kommuni-
kálok. A varázsmondat: „az 
ExperiDance tánckara bemu-
tatja Román Sándor koreográ-
fiáját”. Ma hat produkció van 
lábban, fejben, és ez a hat egész 
estés produkció akár évente 218-
szor látható. Azt szeretnénk, 
hogy a nézõ a varázsmonda-
tot olvasva rögtön tudja, hogy 
prémium kategóriás minõséget, 
egyedi ízvilágot kap, ami való-
ban kikapcsol, szórakoztat. Ma 
nagy divat, hogy az alkotók a 
meghökkentés és a megdöb-
bentés eszköztárával manipu-
lálnak. Román Sándorban az 
a nagyszerû, hogy õ az egész 
közeggel szembemegy. Õ a 
lenyûgözés és az elképesztés 
eszköztárát használja. Ettõl az 
még lehet magas mûvészet, a 
kettõ ugyanis nem zárja ki egy-
mást.

– Mi az ExperiDance külön-
legessége?

– Jó idõben indultunk. Ez 
fontos, mert ma már nem lehet-
ne elindítani az ExperiDance-t 
ugyanazzal a dinamikával. Az 
embereknek 2000-ben több 
pénzük volt és magasabb igé-
nyük. Nem voltak ennyire 
fásultak, szomorúak, beszür-
kültek. Az elsõ elõadásunkhoz 
12 alkalomra kibéreltük az 
Erkel Színházat, 2001-ben két-
szer a Margitszigeti és kétszer a 
Szegedi Szabadtéri Játékok szín-
padát: 2500 Ft-os jegyet adtunk, 
és tele volt! Örökre emlékezetes 

az a március 15-i elõadásunk, 
amikor Tarján Pál tenor haza-
jött Olaszországból, és eléne-
kelte a „Hazám, hazám”-at. Az 
emberek felálltak és elindul-
tak a színpad felé! Nagyszerû 
pillanat, hihetetlen érzés volt, 
soha nem fogom elfelejteni. Az 
ExpriDance a megfelelõ idõben 
volt a megfelelõ helyen. Jó volt az 
indítás, jó volt az ütem. Elsõnek 
lenni mindig rizikós, de elsõnek 
lenni mindig jó! A második már 
mindig csak második lesz… 
Minket sokan próbálnak kop-
pintani. Ha nézték a tévében a 
„Csillag születik” címû mûsort, 
láthatták, hogy Four For Dance-
tõl kezdve a Kutyakölykökig 
mindenki ezt a stílust nyom-
ja. Hangsúlyozom, ma min-
den dance-ra végzõdõ együttes 
vezetõje és táncosai belõlünk 
váltak ki. Megpróbálnak 4-6-8 
fõvel – gazdaságilag messzebbre 
nem merészkednek – hasonlókat 
csinálni, és feltölteni a lyukakat 
a rendezvény piacon, a kisebb 
fesztiválokon. Mi nem akarunk 
leadni a létszámból. Összesen 
több, mint 30 táncmûvészt 
foglalkoztatunk. Van, akinek 
csak projekt megállapodása 
van, például M. Kecskés András 
pantomimmûvész-táncmester-
nek, aki csak a Szeget szeggel 
címû elõadásunkban szerepel. 
Fixen 28 táncmûvész van a 
rendszerben, és 5 a háttérappa-
rátusban.

– Az „Esszencia – a Ritmus 
ünnepe” címû elõadás koreog-
ráfiai válogatás az elmúlt kilenc 
év produkcióiból. 

– Nagyon nehéz feladat 
volt a mesternek kiválogatni 
a sok jó közül a legjobbakat. 
Valamiféle dramaturgiát is ki 
kellett találni hozzá. A történet 
szerint a zenebohóc beleszeret 
a balerinába, majd a végén, a 
menyegzõn összeházasodnak. 
Két felvonásos, kétszer 50 per-
ces extrádmûsort mutatunk be, 
amelyet már több mint egymil-
lióan láttak. Van egy körülbelül 
80 ezres törzsközönségünk, õk 
minden darabot megnéznek. 
Ha bemutatunk egy új darabot, 
tudom, hogy ennyi ember biz-
tosan kíváncsi ránk, ami nagyon 
jó dolog. Az „elsõélményes” 
ExperiDance nézõnél nem lehet 
blöffölni, ezért nekünk min-
dig, mindenhol a legjobbat kell 
nyújtani.

 Ozsda Erika

Mindig, mindenhol a legjobbat kell nyújtani 

A Ritmus ünnepe
A több mint 1300 telt házas elõadást megélt ExperiDance 
tánctársulat az elmúlt tíz évben minden eszközzel azon 
dolgozott, hogy életre hívott szellemi értékeit a nem-
zetközi és a magyar kultúra színpadán bemutatva, 
Magyarország országimázsának pozitív formálójává, a 
„magyar tánc utazó nagykövetévé” válhasson.

A színpadon az ExperiDance


