
 
 
 

FRENÁK PÁL TÁRSULAT  
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BEAVATÓ PROGRAM 
TWINSTWINSTWINSTWINS    

 

 
 

MutasMutasMutasMutasd, mozdulj, mondd el!d, mozdulj, mondd el!d, mozdulj, mondd el!d, mozdulj, mondd el!    
 

Interaktív, játékos, kreatív kortárs művészeti beavató program a francia-magyar kortárs tánctársulat,  
a Frenák Pál Társulat táncosaival, drámapedagógussal és egy siket színésznővel.  

 
TWINS TWINS TWINS TWINS –––– KORTÁRS TÁNCELŐADÁS KORTÁRS TÁNCELŐADÁS KORTÁRS TÁNCELŐADÁS KORTÁRS TÁNCELŐADÁS    

Te. Meg én. Mi? Ikrek.  
Olyanok, mint két tojás. Egy fiú és lány. Egyformák és mégis nagyon különbözőek: játszanak, bújócskáznak, 

rivalizálnak, kutatnak, menekülnek, kacagnak, görkorcsolyáznak, egyensúlyoznak… 
Ketten vannak. Szimbiózisban. Körülöttük egy izgalmasan sötét fantáziavilág, ahol csak ők ketten léteznek, ez az ő 
elvarázsolt birodalmuk. Ismernek minden apró szegletet, a szédítően magas hintát, a madárhangokat, a sötétet és a 

fényt, a bűvös üveggolyót. 
De vajon ők ketten tényleg egyformák-e? Megoszthat-e egymással mindent két ember?  

Képesek-e mindig együtt létezni, és boldogulnak-e, akarnak-e boldogulni külön? S egyáltalán: kik ők? 
 

FókuszFókuszFókuszFókusz 
Ki-miért kerülhet olyan közel egy másik emberhez, hogy az IKRE legyen? 

Vannak helyzetek, amikor úgy tűnik, valaki a környezetedben annyira passzol valakivel, mintha ikrek lennének? 
Hogyan és miért alakulnak eltéphetetlennek tűnő kötelékek? 

Hogyan és miért szakadunk el és válunk önállóvá bizonyos élethelyzetekben?  

 
Tanulási területTanulási területTanulási területTanulási terület    

testvérség, szövetség, iker-érzet, harc, rivalizálás, együttműködés, kommunikáció, elszakadás, önállósodás 
 

Célzott korosztályCélzott korosztályCélzott korosztályCélzott korosztály    
15-18 évesek 

 



 
 

A PROGRAM FELÉPÍTÉSEA PROGRAM FELÉPÍTÉSEA PROGRAM FELÉPÍTÉSEA PROGRAM FELÉPÍTÉSE    
 

� 90909090 PERCES ELŐKÉSZÍTŐ F PERCES ELŐKÉSZÍTŐ F PERCES ELŐKÉSZÍTŐ F PERCES ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS AZ OGLALKOZÁS AZ OGLALKOZÁS AZ OGLALKOZÁS AZ ISKOLÁBANISKOLÁBANISKOLÁBANISKOLÁBAN,,,, A CSOPORTTAL KÖZÖSE A CSOPORTTAL KÖZÖSE A CSOPORTTAL KÖZÖSE A CSOPORTTAL KÖZÖSEN MEGHATÁROZOTT IDŐPN MEGHATÁROZOTT IDŐPN MEGHATÁROZOTT IDŐPN MEGHATÁROZOTT IDŐPONTBANONTBANONTBANONTBAN    
    
Izgalmas, interaktív foglalkozás és mozgásóra az előadás tematikáját követve, a csoport belső dinamikájára is 
figyelve. Kommunikációs gyakorlatokkal, mozgásjátékokkal, beszélgetéssel. 

    
A foglalkozásban aktívan közreműködik     

• Nelson Reguera, Vasas Erika, a Frenák Pál Társulat két táncművésze    
• Gyevi-Bíró Eszter drámapedagógus, mozgástanár     
• Mázló Tímea, siket színésznő és amennyiben szükség van rá egy profi jeltolmács is.     

    

� AAAA    TTTTWINS CÍMŰ TÁNCELŐADÁWINS CÍMŰ TÁNCELŐADÁWINS CÍMŰ TÁNCELŐADÁWINS CÍMŰ TÁNCELŐADÁS MEGTEKS MEGTEKS MEGTEKS MEGTEKINTÉSE A INTÉSE A INTÉSE A INTÉSE A JJJJURÁNYI URÁNYI URÁNYI URÁNYI IIIINKUBÁTORHÁZ SZÍNHÁZTNKUBÁTORHÁZ SZÍNHÁZTNKUBÁTORHÁZ SZÍNHÁZTNKUBÁTORHÁZ SZÍNHÁZTERMÉBENERMÉBENERMÉBENERMÉBEN 
A táncelőadás hossza 35-40 perc és az előadást feldolgozó beszélgetés és foglalkozás követi.    

    

  
    

� AZ ELŐADÁST KÖVETŐENAZ ELŐADÁST KÖVETŐENAZ ELŐADÁST KÖVETŐENAZ ELŐADÁST KÖVETŐEN    60606060 PERCES FELDOLG PERCES FELDOLG PERCES FELDOLG PERCES FELDOLGOZÓ FOGLALKOZÁS OZÓ FOGLALKOZÁS OZÓ FOGLALKOZÁS OZÓ FOGLALKOZÁS     
Az előadást követően a résztvevő középiskolás – halló és siket – csoportok találkoznak az előadás 
terében és interaktív élménybeszámoló formájában osztják meg egymással a látottakat, valamint az 
előadásról eszükbe jutó kérdéseket. A vezetett beszélgetésen és mozgásos játékokkal bővített 
feldolgozó eszmecsere folyamán együtt gondolkodnak a drámapedagógusokkal, az előadásban szereplő 
táncosokkal és egymással.      

 

PRAKTIKUS TUDNIVALÓK PRAKTIKUS TUDNIVALÓK PRAKTIKUS TUDNIVALÓK PRAKTIKUS TUDNIVALÓK     

 
A teljes programcsomag (az előkészítő foglalkozás, az előadás és a feldolgozó foglalkozás) 
kedvezményes ára: 1000 Ft / diák1000 Ft / diák1000 Ft / diák1000 Ft / diák + a kísé + a kísé + a kísé + a kísérőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk. rőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk. rőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk. rőtanárok számára tiszteletjegyet biztosítunk.     
    
Az előkészítő foglalkozások 2013. október 42013. október 42013. október 42013. október 4----9.9.9.9. között zajlanak az iskolákban, az előadások 
időpontja 2013. október 102013. október 102013. október 102013. október 10----11111111. Részletek és időpont-választási lehetőségek, opciók a 
csatolt jelentkezési lapon. 
 
Kitöltési segítség, további részletek és információk a beavato@frenak.hubeavato@frenak.hubeavato@frenak.hubeavato@frenak.hu email-címen 
és/vagy a 06060606----30303030----291291291291----4832483248324832-es telefonszámon kérhetők.  
    

 



 
 

HÁTTHÁTTHÁTTHÁTTÉRINFORMÁCIÓK A TÁRSULATRÓL ÉS FRENÁK PÁLÉRINFORMÁCIÓK A TÁRSULATRÓL ÉS FRENÁK PÁLÉRINFORMÁCIÓK A TÁRSULATRÓL ÉS FRENÁK PÁLÉRINFORMÁCIÓK A TÁRSULATRÓL ÉS FRENÁK PÁL KOREOGRÁFUSRÓL KOREOGRÁFUSRÓL KOREOGRÁFUSRÓL KOREOGRÁFUSRÓL    

 
A számos díjjal kitüntetett, nemzetközileg elismert koreográfus Frenák Pál 1957-ben született 
Budapesten. Gyermekkora meghatározó mozzanata, hogy szülei siketek és nagyothallók voltak, így 
első elsajátított kifejező eszköze a jelnyelv lett, ami különleges fogékonyságot fejlesztett ki benne az 
arcjáték és a gesztusok, az emberi testtel kifejezhető tartalmak iránt. Művészetében innovatívan 
integrálja a jelnyelvi mozgáselemeket és alkotóként elkötelezett képviselője a siket és nagyothalló 
közösségnek. A család nehéz anyagi körülményei miatt Frenák Pál gyermekként néhány évet 
nevelőotthonban töltött, ez az időszak pedig azóta is meghatározó jelentőségű pedagógiai 
munkásságában, hiszen rengeteg workshopot és foglalkozást tartott és tart szociálisan hátrányos 
helyzetű fiataloknak. 
 
Frenák Pál tánckarrierje már Magyarországon elindult, ám 1980-as évek derekán Párizsban kezd új 
életet, nagy szakmai sikereket aratva. Itt a klasszikus balett több illusztris személyiségével 
dolgozott, valamint Cunningham, illetve Limón tánctechnikát tanult. Francia feleségének, 
Catherine Frenák építésznek köszönhetően betekintést nyert a kortárs művészetek világába, a 
rendhagyó forma- és térhasználat meghatározó a darabjaiban. Frenák Pál 1989-ben alapított meg 
francia kortárs tánctársulatát, majd 1999-ben francia és magyar táncosokkal hozta létre a 
Budapesten is aktívan működő Frenák Pál Társulatot. A többszörös Lábán-díjas társulat előadásaival 
bejárta a világot, rendszeresen turnézik Európa-szerte, ugyanakkor komoly hangsúlyt helyez a 
pedagógiai tevékenységre is, itthon és Franciaországban egyaránt. Frenák Pál 1989-tól három éven 
át a siketek színházában, az International Visuel Théatre-ban dolgozott koreográfusként, tanított a 
párizsi és lille-i Siket Színházban, meghívott koreográfus és tanár a Chalons en Champagne-ban, a 
Francia Artistaképző Főiskolán, ahol saját metodológia alapján kurzust vezetett „Mozgásművészet a 
gyógyításban” címmel, majd az Amiens Egyetemi Kórházban táncrehabilitációs programot 
fejlesztett ki mozgássérült és autista gyermekek számára. 
 
Frenák Pál egyedülálló táncnyelvet hozott létre, amelynek fontos jellemzője a mimika, a jelnyelv és 
a test mozgásának integrált használata csakúgy, mint társműfajok (cirkusz, színház, divatbemutató, 
kortárs zene) beemelése az alkotásokba. Frenák Pál a hazai táncéletben radikálisan új stílust hozott 
a maga dinamikus mozgásvilágával, újfajta érzékenységével, a verbális üzeneteken túlmutató 
kifejezési formáival. Innovatív tér- és testhasználata meghatározó hatással volt a hazai kortárs tánc 
fejlődésére. Alkotásaival kétszer nyerte el a Lábán Rudolf-díjat, aktuális előadását szinte minden 
évben jelölik az esztendő legjobb táncelőadásának járó díjra. 2002-ben Harangozó-díjjal, 2006-ban a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, 2007-ben Imre Zoltán koreográfusi díjjal 
tüntetik ki. 
 
 
 

 


