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Az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság 2019-ben 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. Előadások, művészeti és kulturális események, fesztiválok, sorozatok 

tervezése, rendezése, szervezése és tartása 
Szervezetünk 2019-ben 572 előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított le (494 
Budapest, 35 vidék, 43 külföld), összesen több, mint 160.000 résztvevő számára 
(35.000 Budapest, 70.000 vidék, 57.000 külföld). 
 

2. Sorozataink: 
2.1. Harmony Tangó Szalon 

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. 
 

2.2. Milonga del Angel – élőzenés milonga 
A sorozat keretében minden kedden élőzenés tangó est valósult meg több, mint 50 
esemény koncerttel, tangó-showal, nagy részük a Tango Harmony Budapest zene-
kar közreműködésével, valamint a legjobb magyar tangó tanárok és fellépő művé-
szek mellett argentin és olasz sztárvendégekkel. 
 

2.3. Tango Coctail  – Tango Essencia de BsAs 
Rendszeres tangó workshopok és élőzenés milongák a Tango Coctail Studioban 
 

2.4. Tango workshop-táborok 
A Társaság a milongák mellett vállalta neves argentin tangó tanárok/párosok 
meghívását, bemutatók és workshopok szervezését a magyar tangós közösség 
fejlődése érdekében. De több magyarországi vidéki tangó tábort is lebonyolított. 
A workshopok, és a milongák egyaránt hozzájárultak a közösség építéséhez, ba-
rátságok és egyéb emberi kapcsolatok kialakulásához, és lehetőséget adtak a férfi 
és női szerepek mai világban nehezen megélhető, kulturált gyakorlásához. A mi-
longákat és a workshopos hétvégéket 3-8 fős önkéntes szervező csapatok készítik 
elő és bonyolítják le. 
 

2.5. Tango Libre 
2019-ben továbbra is Társaságunk működési keretei között adtunk helyet a fiata-
lokat nagy számban megszólító Tango Libre programoknak, workshopoknak, mi-
longáknak és táboroknak. 
 

2.6. Lélek-húrok 
A KATango improvizációk az alapja a Lélek-húrok sorozatnak, mely a belső 
megújulást támogatja a hangok segítségével, hangfürdők, zene- és mozgásmeditá-
ciók és közös dobolások formájában 
 

2.7. „8-88” a Józsefváros szívében 
Új matiné sorozatot indítottunk gyerekeknek, nagyszülő-unoka pároknak és csa-
ládoknak művészeti interaktív, ismeretterjesztő foglalkozásokkal és műsorokkal. 
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3. Egyedi előadások, koncertek 
A sorozatokon kívül számos egyedi koncertet, előadást valósítottunk meg, ezek 
közül a legkiemelkedőbbek a MÜPA és Nemzeti Táncszínházban tartott előadá-
sok voltak az Artgentin Tangó Táncszínházzal való együttműködésben. 

 
4. Együttesek 

4.1. Tango Harmony Budapest 
Társaságunk a szervezője és lebonyolítója a Tango Harmony Budapest argentin 
tangó zenekar előadásainak, koncertjeinek, 2019-ben ez a sorozatokban való rész-
vételen kívül 3 európai turnét is jelentett. 
 

4.2. El Berretin Tango 
2019-ben új zenei formáció jött létre, melynek szintén 2 külföldi turnéját bonyolí-
tottuk le a Budapesti koncerteken kívül. 
 

4.3. Tango KATango programok 
Egyedülálló, új stílus, improvizációs zene, nevével ellentétben nem csak tangós 
programokhoz. Az itthon és külföldön egyaránt sikeres program Budapesten, Eu-
rópában és idén már Buenos Airesben is nagy sikerrel szerepelt. 
 

4.4. Art’s Phil-Harmony Zenekar 
A zenekar több kisebb-nagyobb projektet bonyolított le. 
 

4.5. Paddy and the Rats 
Társaságunk működését színesíti a Paddy and the Rats ír kocsmazenét játszó ze-
nekar, az és során számos itthoni és külföldi koncerttel. 
 

5. Art’s Harmony Studio 
2017-től nyitotta meg kapuit az Art’s Harmon Studio a VIII. kerületi Rökk Szi-
lárd u. 11. pincehelyiségében. A helyiséget a VIII. kerületi Önkormányzat bocsá-
totta Társaságunk rendelkezésére bérlet formájában. A helyiség használhatatlan 
állapotban került átadásra, teljesen fel kellett újítani, ami teljes egészében saját 
erőből valósítottunk meg. 
A Studio nyilvános eseményeink egy részének is helyt ad, de a másutt megvaló-
suló eseményeink háttérmunkájához is teret ad. 
Első nyilvános rendezvényünk 2017. December 7-én volt. 
 

5.1. Állandó programok az Art’s Harmony Studióban 
5.1.1. Tangoargentino kezdő és haladó tanfolyamok - keddenként 
5.1.2. Milonga del Angel – élőzenés milonga keddenként 
5.1.3. Tango Libre – kezdő és haladó tanfolyamok szerdánként 
5.1.4. Salsa gyakorló táncest szerdánként 
5.1.5. Bachata kezdő és haladó tanfolyamok hétfő és szerdánként 
5.1.6. Intenzív tangó workshopok - havi rendszerességgel 
5.1.7. Zouk workshopok és partyk - 1-2 havonta 
5.1.8. Bachata wokshopok és partyk – 1-2 havonta 
5.1.9. Asztrozófia és meditácik – havi rendszerességgel 
5.1.10. személyiségfejlesztő foglalkozások - havi rendszerességgel 
5.1.11. Vasárnapi Akadémia – havi rendszerességgel 
5.1.12. „8-88” A Józsefváros szívében – havi rendszerességgel  

mailto:artsharmony@arts.hu


4 

 Szabad Művészeti Társaság 1535 Budapest Pf: 867, Mobil: 06-20-9678-011, artsharmony@arts.hu 

 
6. Együttműködések 
 

6.1. 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. 

 
7. Jelen kort megelőző korok kulturális és művészeti tevékenységek felku-

tatása, különösen irodalmi, zenei, tánc, mozgás, jelmez, öltözködési, kul-
turális irányzatok kutatása. Ezek feldolgozása, előadáshoz való előkészí-
tése. 

A Tango Harmony zenekar előadásaihoz mélyreható kutatásokat végeztünk az 
argentin származású Astor Piazzolla munkásságában, a magyar és más népek népi 
zenéiben, a fő jellemzők, hasonlóságok és eltérések feltárásában. 
Az Art’s Phil-Harmony zenekar projeitjei is rendszeresen kapcsolódnak korábbi 
korokhoz, idén pl. a Reformáció téma kapcsán. 

 
8. A kutatásból adódóan esetlegesen új előadási, új művészeti megoldások 

támogatása, kidolgozása, előadásszintű megalkotása, bemutatása, nép-
szerűsítése. 

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.  

 
9. Az előadásokhoz, műsorokhoz, programokhoz kapcsolódóan segédanya-

gok, díszletek, jelmezek stb. biztosítása, a magyar és külföldi előadók 
költségeinek térítése. 

Szervezetünk a Tárgyévben több, mint 500 előadást, koncertet, rendezvényt bo-
nyolított le, melyeknél az előadók honoráriumát, utaztatási költségeit és a techni-
kai költségeket mind mi biztosítottuk pályázati forrásokból, céges támogatásokból, 
magánszemélyek támogatásából és jegybevételekből. 
 

 
 
 
Budapest, 2020. március 15. 

 
        Bartha Katalin - elnök 
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