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FELVÉTELI 2021 

– táncos és próbavezető szak, moderntánc szakirány – 

 
A táncos és próbavezető alapképzési szak moderntánc szakirányra jelentkezők felvételi 

vizsgája két részból áll: 

- alkalmassági felvételi: jelenléti keretek között valósul meg, amennyiben a járványügyi 

helyzet lehetővé teszi. 

- gyakorlati vizsga: jelenléti keretek között valósul meg, amennyiben a járványügyi helyzet 

lehetővé teszi. 

 
I. Az alkalmassági vizsgára valamennyi felvételiző a felvi.hu-n megadott e-

mailcímére behívó levelet kap  2021. április 26-30. közötti időpontra.  
 

A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt az alkalmassági vizsgán irányított egyéni, 
csoportos gyakorlat során bemutatott gyakorlata alapján értékeli.  
Az alkalmassági vizsga gyakorlatai: 

a) klasszikus balett gyakorlatok 
b) modern tánctechnikák bemutatás és magyarázat utáni eltáncolása 

A klasszikus balett és moderntánc tréning során kötelező viselet: 
- lányok: testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, moderntánc tréninghez zokni 
- fiúk: hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorlócipő, moderntánc tréninghez 
zokni 
 

Figyelem!  

A felvételi vizsga bizottsága a felvételizőt az alkalmassági vizsga alapján alkalmasnak 
vagy nem alkalmasnak értékeli.  

2021. május 20-ig az alkalmassági vizsga eredményét a felvi.hu-n megadott e-mail 
címére kapja meg minden felvételiző. 

A nem alkalmas értékelés esetén a felvételiző pontszámot nem kap, számára a felvételi 
eljárás befejeződik.  

 Az alkalmasnak értékelt felvételizők egyúttal tájékoztatást kapnak a gyakorlati 
vizsgával kapcsolatos pontos tudnivalókról.  
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II. A gyakorlati vizsga a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően 
személyes jelenléttel az egyéni tájékoztató levél szerint, 2021. június 1-4. 
közötti időpontban kerül megrendezésre. 
 

A gyakorlati vizsga gyakorlatai: 

a) klasszikus balett gyakorlatok 
b) modern tánctechnikák bemutatás és magyarázat utáni eltáncolása 
c) a felvételiző előre betanult, szabadon választott koreográfiájának bemutatása a 

modern- vagy a kortárstánc formanyelvét használva. (max. 2 perc) zenekísérettel  
/a saját koreográfiához a zenei kíséretet a felvételizőnek kell biztosítania saját, önálló 
adathordozón pl. mobiltelefon, a hangosítás megoldott/ 

A klasszikus balett és moderntánc tréning során kötelező viselet: 
- lányok: testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, moderntánc tréninghez zokni 
- fiúk: hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorlócipő, moderntánc tréninghez 
zokni. 
 


