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Az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság 2016-ban is folytatta a kultúra fejlődé-
sét elősegítő programjait, élő előadásaival ismét hozzájárult a szervezet céljának 
eléréséhez: az emberek, a nemzetek, a különféle kultúrák közötti egység kialakulá-
sához. 
 
 

1.1. Előadások, művészeti és kulturális események, fesztiválok, sorozatok tervezé-
se, rendezése, szervezése és tartása 
Szervezetünk 2016-ban több, mint 210 előadást, koncertet, rendezvényt bonyolí-
tott le (143 Budapest, 31 vidék, 42 külföld EU), összesen több, mint 40 ezer részt-
vevő számára. 
 

1.1.1. Októberi Fogadalom - Art’s Phil-Harmony Szimfonikus Zenekar 
Az 56-os Bizottság és a NKA támogatásával sikerült megvalósítanunk a 3 rész-
ből álló sorozatot, mellyel az 1956-os Forradalom és Szabadságharcnak állítot-
tunk emléket. Károlyi Pál 1956-os Miséjének ősbemutatóját, Járdányi Pál 2 mű-
vének bemutatójával és a témához kapcsolódó irodalmi válogatással együtt adtuk 
elő jótékonysági koncert keretében, melynek bevételét mindegyik koncertnek he-
lyet adó helyi célra, ajánlottuk fel és adtuk át. 60 fős professzionális szimfonikus 
zenekar mellett a Magyar Állami Operaház szólistái, és karmestere lépett fel, 
Studiókórusunkkal együtt. 
 

1.1.2. Tango és Muzsika a Duna Palotában 
A sorozat keretében valósult meg kb. 30 esemény, koncert, tangó-show, milonga 
(tangó táncház), nagy részük a Tango Harmony Budapest zenekar közreműködés-
ével, valamint a legjobb magyar tangó tanárok és fellépő művészek mellett argen-
tin és olaszt sztárvendégekkel. 
 

1.1.3. Tangó Szalonok – Hidegkúton és Pesten 
Szalonjaink különös bepillantást engednek a tangó világába, élőzenés show kül-
földi és magyar táncosokkal, valamint rövid tangó kóstoló, melynek célja a műfaj 
megismertetése és megkedveltetése. 
 

1.1.4. Barrio Latino – Tango Essencia de BsAs 
21 alkalommal megvalósult sorozat a Barrio Latino caféban tangó workshoppal és 
élőzenés milongával. 
 

1.1.5. Tango Harmony Budapest 
Társaságunk a szervezője és lebonyolítója a Tango Harmony argentin tangó zene-
kar előadásainak, koncertjeinek, 2016-ban ez a már korábban említett sorozatok-
ban való részvételen kívül 5 európai turnét is jelentett, közel 30 koncerttel.  

 
 
 

1.1.6. Milonga sin Palabras 
 A programsorozat 2010-ben jött létre, 2011 tavaszától a Társaság vállalta a milon-

gák szervezését heti rendszerességgel péntekenként az egész év során. Az egysze-
rűbb milongákon 30-60, a külföldi tanárok fellépését is tartalmazó milongákon 
80-150 táncos vendég volt jelen. 
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1.1.7. Tango workshop-táborok 
A Társaság a milongák mellett 5 alkalommal vállalta neves argentin tangó taná-
rok/párosok meghívását, bemutatók és workshopok szervezését a magyar tangós 
közösség fejlődése érdekében. A workshopok, ésa milongák egyaránt hozzájárul-
tak a közösség építéséhez, barátságok és egyéb emberi kapcsolatok kialakulásá-
hoz, és lehetőséget adtak a férfi és női szerepek mai világban nehezen megélhető, 
kulturált gyakorlásához. A milongákat és a workshopos hétvégéket 3 fős önkén-
tes szervező csapat készítette elő és bonyolította le. 

 
1.1.8. Tangó Maratonok 

A program 2011-óta minden évben szervezünk tangó maratonokat, a műfajban 
Magyarországon elsőként, hagyományteremtő céllal. 2016-ban 3 maraton való-
sult meg: Primavera Budapest Tango Marathon, Amor en Budapest Tango 
Marathon és Royal Tango Marathon Budapest. Az előkészítést és a szervezést 
6 fős önkéntes csapat végezte, a helyszínen még 12 önkéntes segített a feladatok 
ellátásában. A hétvégére a magyarokon kívül még 25 országból érkeztek vendé-
gek, összesen több, mint 200-an. A marathon 48 óra folyamatos tangózásra adott 
lehetőséget (pihenőidők beiktatásával) a válogatott vendégseregnek, akik a sok 
éve, magas szinten táncoló tangósok közül kerültek ki. 
 

1.1.9. 2016 újdonsága - Tango KATango programok 
Egyedülálló új stílus, improvizációs zene nevével ellentétben nem csak tangós 
programokhoz. Itthon és külföldön egyaránt sikeres program több mint 30 kon-
certtel az év folyamán. 
 

1.1.10. Paddy and the Rats 
Társaságunk működését színesíti a Paddy and the Rats ír kocsmazenét játszó ze-
nekar, az és során több, mint 50 itthoni és külföldi koncerttel. 
 

1.1.11. Egyedi előadások , koncertek 
A sorozatokon kívül egyedi koncertek, előadások is megvalósultak, mint pl. A 
vintage Music night a MOM-ban, vagy a Tango no Tango shoe a MÜPÁban. 

 
1.2. Jelen kort megelőző korok kulturális és művészeti tevékenységek felkutatása, 

különösen irodalmi, zenei, tánc, mozgás, jelmez, öltözködési, kulturális irány-
zatok kutatása. Ezek feldolgozása, előadáshoz való előkészítése. 
A Tango Harmony előadáshoz mélyreható kutatásokat végeztünk az argentin 
származású Astor Piazzolla munkásságában, a magyar és más népek népi zenéi-
ben, a fő jellemzők, hasonlóságok és eltérések feltárásában.  

 
1.3. A kutatásból adódóan esetlegesen új előadási, új művészeti megoldások támoga-

tása, kidolgozása, előadásszintű megalkotása, bemutatása, népszerűsítése. 
Kutatásaink eredményeit folyamatosan építjük be műsorainkba, előadásaink mind 
építenek a folyamatosan épülő tudásbázisra. Újszerű, multimédiás színpadi megje-
lenítésű megoldásaink esetenként egyszerre szolgálják megragadó látvány és a 
költséghatékonyság szempontjait.  
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1.4. Az előadásokhoz, műsorokhoz, programokhoz kapcsolódóan segédanyagok, 
díszletek, jelmezek stb. biztosítása, a magyar és külföldi előadók költségeinek 
térítése. 
Szervezetünk a Tárgyévben több, 200 előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított 
le, melyeknél az előadók honoráriumát, utaztatási költségeit és a technikai költsé-
geket mind mi biztosítottuk pályázati forrásokból, céges támogatásokból, magán-
személyek támogatásából és jegybevételekből. 
 

1.5. Az Art’s Harmony Társaság céljai között szerepel együtt működések kialakítása 
más művészeti szervezetekkel 
Az általunk képviselt témákban egyre több együttműködést sikerült kialakítanunk, 
így saját programjainkat rendszeresen egyeztetjük más helyi szervezőkkel, kerülve 
az ütközéseket, egymásra szervezéseket. 
Emellett jelentős eredményeket értünk el a külföldi szervezetekkel való kapcsolat-
építésben is, több fesztivállal, köztük kiemelkedően jelentősekkel is sikerült rend-
szeressé tenni az együttműködést, így hazai művészeket, programokat tudunk de-
legálni jelentős külföldi eseményekre. Ilyenek pl. a több ezer fős Catania Tangó 
Fesztivál, vagy a Tango Allegria Association, akik az év során  európaszerte több 
eseményt, fesztivált is lebonyolítanak. 

 
 
 
Budapest, 2017. március 14. 

 
        Bartha Katalin - elnök 

    
 


