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Az Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság 2020-ban is folytatta a kultúraközvetítő 
programjait, élő előadásaival továbbra is hozzájárult a szervezet céljának elérésé- 
hez: az emberek, a nemzetek, a különféle kultúrák közötti egység kialakulásához. 

 
Egyesületi tagok száma 2020-ban: 112 fő 
Önkéntesek száma 2020-ban: 81 fő 

 
 
A Társaság működését alapvetően meghatározta a COVID19-es járványhelyzet, minden 
tervünket felülírták a vészhelyzet és járványügyi korlátozások. 
2020 márciusától több száz eseményünk lemondásra került, pl. a Tangó Szalonok a 
járvány áldozatai lettek ugyanúgy, mint az El Berretin Tango együttes koncertjei, az 
Art’s Phil-harmony koncertek vagy a Moment Art produkciók. 
A helyzethez alkalmazkodva, minden egészségügyi előírást és létszám korlátozást 
betartva, és az események élő látogatása helyett online térbe való átalakításával több 
száz eseményt sikerült megmenteni és megvalósítani. 
Pl. a Milonga del Angel, eredetileg tangó táncház élő koncerttel program a továbbra is 
rendszeres keddi online közvetítéssel a közösség összetartó erejévé vált. 

 
 
1. Előadások, művészeti és kulturális események, fesztiválok, sorozatok 

tervezése, rendezése, szervezése és tartása 
Szervezetünk 2020-ban 484 előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított le (397 
Budapest, 73 vidék, 14 külföld), összesen több, mint 120.000 résztvevő számára 
(98.000 Budapest, 23.000 vidék, 2.600 külföld – az online nézőket a budapesti 
számban szerepeltetjük). 

 
2. Sorozataink: 

 
2.1. Art’s Harmony Matiné 

Új matiné sorozatot indítottunk gyerekeknek, nagyszülő-unoka pároknak és csa- 
ládoknak művészeti interaktív, ismeretterjesztő foglalkozásokkal és műsorokkal. 
A COVID-helyzet ezt a sorozatot is megtépázta, néhány sikeres élő előadás után 
volt, amit online meg tudtunk tartani, volt, amit le kellett mondani. 
 

2.2. Vasárnapi Akadémia – Magyar sorskérdésekről egyszerűen, érthetően 
A sorozatban olyan előadók szerepeltek, mint Raffai Ernő, Szántai Lajos, Dr. 
Szabados György, Földi László és Földi Kovács Andrea. 
Havi rendszerességű programjainkat a járványügyi korlátozások bevezetéséig 
tudtuk folytatni. 

 
2.3. 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 ze- 
nekar közreműködésével, valamint a legjobb magyar tangó tanárok és fellépő mű- 
vészek mellett argentin és olasz sztárvendégekkel. 2020. március 17-étől minden 
koncert élő közvetítésben valósult meg, eleinte közönség nélkül, a nyári időszak- 
ban, amikor a rendeletek engedték, akkor közönséggel, majd novembertől ismét 
közönség nélkül. Ekkor a közösség összetartását segítendő bevezettük a koncert 
előtti talk-show-t szintén online közvetítésben. 
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2.4. Tango Coctail  – Tango Essencia de BsAs 

Rendszeres tangó workshopok és élőzenés milongák a Tango Coctail Studioban – 
természetesen a korlátozások által megengedett időszakokban. 

 
2.5. 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. Sajnos a járványügyi korlátozásoknak több tábor is az áldo- 
zata lett, de volt, amit a tervek szerint meg lehetett még valósítani. 

 
2.6. Tango Libre 

2020-ban továbbra is Társaságunk működési keretei között adtunk helyet a fiata- 
lokat nagy számban megszólító Tango Libre programoknak, workshopoknak, mi- 
longáknak és táboroknak a mindenkor aktuális járványügyi rendelkezéseknek 
megfelelően, hol csökkentett létszámmal, hol online megoldásokkal, hol teljes 
szünettel. 

 
2.7. 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. Több esemény megvalósult, de néhányat le 
kellett mondani a Covid-korlátozások miatt. 

 
 
3. Egyedi előadások, koncertek 

A sorozatokon kívül számos egyedi koncertet, előadást valósítottunk meg, ezek 
közül a legkiemelkedőbbek a MÜPA és Nemzeti Táncszínházban tartott elő- 
adások 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. 2020-ban végig helytállt a zenekar a 
Milonga del Angel sorozat fenntartásában és minden kedden megvalósult élő köz- 
vetítésben a koncert hozzájárulva ezzel a közösség fenntartásához, de a tervezett 
turnékra már nem kerülhetett sor. 

 
4.2. 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 már Buenos Airesben is nagy sikerrel szerepelt. 2020-ban csak itthoni 
projektekben, utazásra nem volt mód. 
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4.3. Art’s Phil-Harmony Zenekar 
A zenekar 2020-as tervezett projektjei mind a COVID helyzet áldozata lett. 

 
4.4. Paddy and the Rats 

Társaságunk működését színesíti a Paddy and the Rats ír kocsmazenét játszó ze- 
nekar, az év során számos itthoni és külföldi koncerttel, 2020-ban erősen korláto- 
zott előadásszámmal. 
 

5. 2020 Újdonságai 
Célunk, hogy lehetőséget nyújtsunk az életminőség javítás különböző formáira, 
különböző korosztályok számára. Ennek érdekében 2020-ban 2 új programsoro- 
zatot indítottunk el. Ezeket az Art’s Harmony Studióban tartjuk, de más 
kerületekben is tartottunk foglalkozásokat az ottani önkormányzatok 
támogatásával (2. kerület, 6. kerület) 

 
5.1. Art's mozgató - egészséggel az életünk harmóniájáért 

Cél az izmok és ízületek RENDSZERES átmozgatása, a fiatalság megőrzése 
erőnlétben, csinosan, sikkesen, jó kedélyben. 

 
5.2. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót” - Tangó-rehabilitáció foglalkozás 

A tangó terápiás testi-lelki gyógyító hatásait egyre több helyen ismerik fel, szá- 
mos orvosi és egyéb kutatás foglalkozik a legkülönbözőbb területeken a tangó te- 
rápiás alkalmazási lehetőségeivel. A tangó nem egyszerűen egy tánc, sokkal több 
annál, a teljes emberi struktúra, a test, lélek, és szellem egysége, egyensúlya és 
harmóniája megteremtésének eszköze lehet. 
Bár a tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősek számára különleges lehető- 
séget nyújt, mert sok más tánccal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent meg- 
terhelést a szervezet számára, korhatár nélkül gyakorolható, rendszeres művelése 
jótékony hatású testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. 
A fentiekre építve állítottuk össze programunkat kifejezetten idősek számára, 
amit ha rendszeresen látogatnak, az egy folyamatos karbantartást, rehabilitációt 
biztosít, de akár egyszeri alkalommal is segít. A foglalkozást Bartha Katalin he- 
gedűművész és hangterapeuta vezeti Adamik Pál közreműködödésével. 
Zene: Tango Harmony Budapest zenekar 
Fellépnek a tangó iránt elhivatott barátaink: Molnár házaspár Laci és Vera, Bart- 
ha házaspár József és Szilvia, Tűz házaspár János és Zsuzsi 

 
6. Art’s Harmony Studio 

 
6.1. Állandó programok az Art’s Harmony Studióban 

6.1.1. Tangoargentino kezdő és haladó tanfolyamok - keddenként 
6.1.2. Milonga del Angel – élőzenés milonga keddenként 
6.1.3. Tango Libre – kezdő és haladó tanfolyamok szerdánként 
6.1.4. Salsa gyakorló táncest szerdánként 
6.1.5. Bachata kezdő és haladó tanfolyamok hétfő és szerdánként 
6.1.6. Intenzív tangó workshopok - havi rendszerességgel 
6.1.7. Zouk workshopok és partyk - 1-2 havonta 
6.1.8. Bachata wokshopok és partyk – 1-2 havonta 
6.1.9. Asztrozófia és meditácik – havi rendszerességgel 
6.1.10. személyiségfejlesztő foglalkozások - havi rendszerességgel 
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6.1.11. Vasárnapi Akadémia – havi rendszerességgel 
6.1.12. Art’s Harmony Matiné – havi rendszerességgel 

A programok a COVID korlátozásokhoz alkalmazkodva részlegesen vagy módosítva 
valósultak csak meg, jó részük lemondásra került. 

 
7. Art’s Harmony Studio Színház 

2020-ban új sorozat létrehozását terveztük, melynek keretében helyszínünk 
adottságaihoz igazodó studiószínházi estéket tartunk havi rendszerességgel. 
Ehhez több produkcióhoz pályázati támogatásunk is van. 
A sorozat bamutatói a járványhelyzet miatt egyelőre nem valósultak meg, de előkészítés 
alatt állnak és 2021-ben amint lehetőség lesz rá megtartjuk. 
A sorozathoz újabb együttműködéseket alakítottunk ki, határon túli kooprodukciós 
partnerünk a nagyváradi Kiss Studió Színház, és az Aradi Kamaraszínház. 

 
8. 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, ezeket az ered- 
ményeket beépítjük létrejövő új produkcióinkba. 
A Lázár Ervin Program számára létrehozott előadások mint ilyen kutatások 
eredményeit építi be, hogy a tananyagokhoz kapcsolódó, gazdag információanyag 
a gyerekeket lekötő, magával ragadó formában kerüljön előadásra. 

 
9. 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. 

 
10. Az előadásokhoz, műsorokhoz, programokhoz kapcsolódóan segédanya- 

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

Szervezetünk 2020-ban közel 500 előadást, koncertet, rendezvényt bonyolított le, 
melyeknél az előadók honoráriumát, utaztatási költségeit és a technikai költségeket 
mind mi biztosítottuk pályázati forrásokból, céges támogatásokból, magánszemé- 
lyek támogatásából és jegybevételekből. 

 
11. Az Art’s Harmony Társaság műsorai a Lázár Ervin Program program- 

ban 
Az Art’s Harmony Társaság működésében meghatározó előrelépés a 2020-as évre, 
hogy bekerült a Lázár Ervin program műsor szolgáltatói közé, így a 20 év során 
felhalmozott szakmai tudás és tapasztalat eredményeit hasznosíthatjuk a program 
céljainak elérésében 
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A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. 
határozat alapján a Kormány által életre hívott Lázár Ervin Program keretében, 
amely célja biztosítani, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül, egyen- 
lő eséllyel jussanak el az ország általános iskolás tanulóihoz magas művészeti ér- 
téket képviselő és a magyar kulturális örökséget ápoló és közvetítő előadások, 
Társaságunk a következő programokkal szerepel: 

 
2. osztályosoknak 

 
• Verselő muzsika, Muzsikáló versek - interaktív művészeti foglalkozás 
• ZENE és VARÁZSLAT – Lásd, amit hallok, érezd, amit látok! 
• Palotai lakoma – látogatás Mátyás király udvarába 

 

4. osztályosoknak 
 

• Beszélő Muzsika – Egység a mindenséggel – 
• Beszélő Muzsika – Bartók Hegedűduók – Kettesben Bartókkal 
• Gyermekláncfű – a magyar zene alakulása a törzsszövetségtől napjainkig 

 
7. osztályosok számára 

 
• A Mária énekektől a tangóig – A középkori magyar nyelvű Mária énekektől 

a dél-amerikai argentin tangóig 
 

12. Duo Alma y Desnudo - turné 
A Társaság megalakulásakor megálmodott több művészeti ágat 
összekapcsoló és különböző nemzetek művészeiből alakult alkotói 
gárdával valósult meg a Puertas Abiertas projektet. Ennek keretében Pavo 
Urbán, a Jugoszláv háború bombázása- iban meghalt, a háborút magát 
fotózó fotóművész képeinek megjelenítésével, naplójából elhangzó 
részletekkel, és az ezekhez kapcsolódó, részben ezekre írt, Duo Alma 
Desnudo hegedű-zongora duó által megszólaltatott zenék együtteséből 
összeállított előadás hangzott el több alkalommal Zadarban, Dubrovnikban 
és Budapesten. 
A projekt még szerencsésen a járvány előtt megvalósult. 

 

13. Exotikus táncok, Keleti művészetek 
Még a járványügyi korlátozások előtt szinte az utolsó pillanatban sikerült megtar- 
tani indiai estünket. 

 
 
 
Budapest, 2021. március 17. 

 
Bartha Katalin - elnök 
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