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Balassi Táncegyüttes

A Balassi Táncegyüttes 1947-ben alakult, a múlt évben ünnepelte 70. születésnapját. A Néptáncosok 
Országos Bemutató Színpadán folyamatosan kiválóan minősült, ezért megkapta a Martin-szövetség 
Örökös Kiváló Együttes díját. Külföldi és belföldi fesztiválokon számos koreográfusi, alkotói, együttesi 
nívódíjat nyert. 2013-ban Békés megye Prima díját kapta magyar népművészet kategóriában.A színpadi 
néptáncelőadások mellett rendszeresen közreműködik színházi produkciókban is. Utánpótlását az alap-
fokú művészetoktatás keretein belül működő Hétpróbás Néptánciskolája biztosítja, jelenleg közel 600 
tanulóval. Házigazdája a kétévente megrendezésre kerülő Országos Aranysarkantyús és Aranygyöngyös 
Szólótáncfesztiválnak. Az együttes mindenkori repertoárját kifogástalan folklorisztikai tudással készí-
tett koreográ� ák alkotják, melyeket a tájegységnek megfelelő népviseletben mutatnak be. Kaleidoszkóp-
szerű műsor-összeállításaiban megtaláljuk a Magyarországon élő nemzetiségiek táncait is. 

Állat(i)mese

Mi, emberek, hajlamosak vagyunk kivetíteni saját tulajdonságainkat a bennünket körülvevő állatvilágra is. 
Így lesz az egyszeri rókából sunyi, minden hájjal megkent gazember, a nyusziból eszes, bár félénk fürgelábú, 
vagy éppen a bikából üresfejű, erőtől duzzadó izompacsirta. Holott ezek az állatok valójában egyszerű élő-
lények, csupán mi, emberek varázsolunk belőlük gyámoltalan áldozatot vagy fenevadat, szörnyeteget. Az 
Állat(i)mese csak részben állati, hiszen egy ízig-vérig emberi történetet mesélünk és táncolunk el, amihez 
segítségül hívjuk az egyfarkú, kétszárnyú, négylábú, tízkörmű, szőrös barátainkat. Főhősünk Sunyesz, a 
ravaszdi róka, akinek „se kutyája, se macskája”, egyedül bolyong a világban, miközben ott szedi rá az erdő 
lakóit, ahol csak tudja. Nem is bíznak benne, elkergetik. És ismerjük a pletyka természetrajzát: gondoskod-
nak arról is, hogy rossz hírét keltsék mindenhol. Mi pedig – miközben megismerjük Sunyesz valódi termé-
szetét – szinte már meg is szeretjük ezt a jóindulatú, kedves csavargót, aki a legszorongatóbb helyzetekből is 
kivágja magát. De kutyából nem lesz szalonna, a vér pedig nem válik vízzé… Vagy mégis?
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