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KRITIKÁK:

Újratölthető

http://szinhaz.net/2018/05/30/krall-csaba-specialis-tancok-tancspecialitasok/

Keresztvíz

http://tanckritika.hu/kategoriak/kritika/1299-sarosi-emoke-borod-bortone

http://szinhaz.net/2018/07/05/torok-akos-hatareseteink/ 

ELŐZETESEK:

Felhőcirkusz:

https://port.hu/adatlap/szindarab/gyerekprogram/felhocirkusz-unplugged/directing-24379

https://welovebudapest.com/program/felhocirkusz-unplugged/

http://budapest.imami.hu/helyi-hirek/felhocirkusz-unplugged-az-apronep-alapitvanyert

https://programguru.hu/kultur-naplo/item/6630-felhocirkusz-az-apronep-
alapitvanyert.html#.WlM-2lSdXq0

http://momoradio.hu/felhocirkusz/

https://www.csaladinet.hu/programajanlo/
szinhaz_gyerek_csaladi_programok_gyerekprogramok/
25818_felhocirkusz_unplugged_az_apronep_alapitvanyert

https://welovebudapest.com/2018/01/11/hetvegi-programajanlo-01-11-14/

https://port.hu/adatlap/szindarab/gyerekprogram/felhocirkusz-unplugged/directing-24379

Felhő: Estnek kiment

márc. 14. : http://bdpst24.hu/2018/03/13/katoka-es-barata…-terbe-koltoznek/

https://www.prae.hu/article/10310-katoka-es-baratai-cirkuszi-terbe-koltoznek/

https://napocska.hu/katoka-es-baratai-cirkuszi-terbe-koltoznek/

http://momoradio.hu/felhocirkusz-az-inspiral-cirkuszkozpontban/

http://anyanet.hu/weores-sandor-versei-cirkuszi-terben-felhocirkusz-az-inspiral-
cirkuszkozpontban/

http://www.manoprogram.hu/cimlap/7964-katoka-es-baratai-cirkuszi-terbe-koeltoeznek-
felhcirkusz-az-inspiral-cirkuszkoezpontban

Felhő: Kincs Magazin, facebook is
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Újratölthető:

http://kulturszalon.hu/?q=magyarorszag-elso-kozossegi-tanceloadasa

https://mizuscafe.hu/juhasz-kata-tarsulata-ujratoltve-kozossegi-tanceloadassal-kutatjak-a-
jovot-es-sajat-vagyaikat/

https://www.utazzitthon.hu/program/budapest/ujratoltheto-kozossegi-tanceloadas-2018-03-
01-125840

https://lanchidradio.hu/video/202132

http://artnews.hu/2018/03/19/a-darab-ami-az-idosebb-korosztalyt-is-kozelebb-viszi-a-kortars-
tanchoz-uj-szereplovel-lathato-a-juhasz-kata-tarsulat-ujratoltheto-cimu-eloadasa/

http://szinhaz.hu/2018/03/20     
a_darab_ami_az_idosebb_korosztalyt_is_kozelebb_viszi_a_kortarstanchoz

https://szinhaz.org/mozgasban/tanc-mozgasban/2018/03/20/ujratoltheto-kozossegi-
tanceloadas-az-eotvos10-ben/

https://afuzet.hu/kortalan-tanclepesek-ujratoltheto/

Színháznevelési program: Bemelegítés és A rossztanuló felel

https://szinhaz.org/mozgasban/tanc-mozgasban/2018/05/10/beavato-tancszinhazi-
eloadasokat-tart-iskolasoknak-tobb-varosban-juhasz-kata-tarsulat/

http://artnews.hu/2018/05/10/szinhazi-nevelesi-eloadasok-a-juhasz-kata-tarsulattal/

http://deszkavizio.blog.hu/tags/Juh%C3%A1sz_Kata_T%C3%A1rsulat

http://szinhaz.hu/2018/05/14/szinhazi_nevelesi_eloadasok_a_juhasz_kata_tarsulattal

http://euroastra.blog.hu/2018/05/14/bemelegites_es_a_rossz_tanulo_felel

Keresztvíz 

2018. június 12. bemutató

Klubrádió - Váradi Juli interjú

Karc FM – interjú

Magyar Narancs - bontás

Kádár-Csoboth Judit Fidelio Klasszik 

Kossuth Rádió interjú június 4. 13 óra MTVA, Belépő : 
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/06/05/belepo-obudai-nyar-2018/

https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/06/05/belepo-obudai-nyar-2018/
http://szinhaz.hu/2018/03/20
http://szinhaz.hu/2018/03/20
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https://port.hu/adatlap/szindarab/szinhaz/keresztviz/directing-29410

http://bdpst24.hu/2018/05/29/kortars-tanceloa…imu-muve-alapjan/

http://artnews.hu/2018/05/29/keresztviz-kortars-tanceloadas-shakespeare-vizkereszt-vagy-
amit-akartok-cimu-muve-alapjan/

Fix TV - Szilvási Endre portré: https://www.youtube.com/watch?v=O3M-jTnjQ2U

https://port.hu/cikk/szinhaz/keresztviz-kortars-tanceloadas-shakespeare-vizkereszt-vagy-
amit-akartok-cimu-muve-alapjan/article-52954

https://fidelio.hu/tanc/2018/05/30/keresztviz_juhasz_kata/

port.hu: júniusi hírlevél

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=151127

http://szinhaz.hu/2018/06/01/a_bemutatok_honapja_jon_a_bethlen_teri_szinhazban

http://deszkavizio.blog.hu/tags/Keresztv%C3%ADz

http://www.gourmet24.hu/hir.php?CIKKID=40345

https://szinhaz.org/mozgasban/tanc-mozgasban/2018/06/04/keresztviz-shakespeare-
adaptaciot-mutat-juhasz-kata-tarsulat/

http://tancelet.hu/hirek/4307-juhasz-kata-tarsulat-keresztviz

http://euroastra.blog.hu/2018/06/06/keresztviz

http://lumnicernoverek.blogspot.com/2018/06/keresztviz-kortars-tanceloadas.html

h  ttps://www.utazzitthon.hu/program/budapest/juhasz-kata-tarsulat-keresztviz-2018-11-03-  
312369

https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/szinhaz/galeria/2018/06/12/keresztviz/

2018. november 3.

Radio1: kulturális ajánló

Népszava: print ajánló

MANCS print Snoblesse: ajánló november első hete

RTL2: egyik híradó végén volt ajánlóban

artnews:   http://artnews.hu/2018/10/17/hajotorott-tancosok-shakespeare-nyomaban-  
keresztviz-kortars-tanceloadas-shakespeare-vizkereszt-vagy-amit-akartok-cimu-muve-
alapjan/

táncélet: http://www.tancelet.hu/hirek/4343-hajotoeroett-tancosok-shakespeare-nyomaban

http://lumnicernoverek.blogspot.com/2018/06/keresztviz-kortars-tanceloadas.html
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tánchírek: http://www.tanchirek.info/cikk/hajotorott-tancosok-az-eotvos-10-ben

mixonline:   http://mixonline.hu/Cikk.aspx?id=155956  

programguru: https://programguru.hu/kultur-naplo/item/7833-juhasz-kata-tarsulata-
shakespeare-nyomaban.html#.W83mORMzbq0

szinhaz.org: https://szinhaz.org/mozgasban/tanc-mozgasban/2018/10/19/hajotorott-
tancosok-shakespeare-nyomaban-bemutatora-keszul-juhasz-kata-tarsulat/

euroastra:https://euroastra.blog.hu/2018/10/20/
hajotorott_tancosok_shakespeare_nyomaban_keresztviz_kortars_tanceloadas_shakespeare
_vizkereszt_vagy_

magyarhirlap:   http://www.maihirlap.hu/hir.php?CIKKID=41489  

m24:   http://www.magyarorszag24.hu/hir.php?CIKKID=41489  

https://starthirek.hu/2018/10/17/hajotorott-tancosok-shakespeare-nyomaban/

http://bdpst24.hu/2018/10/17/hajotorott-tancosok-shakespeare-nyomaban/

http://tollal.hu/mu/hajotorott-tancosok-shakespeare-nyomaban

Marie Claire: https://marieclaire.hu/kultura/2018/11/01/tudod-mar-mit-csinalsz-a-hetvegen-9/

tancok.network: http://tancok.network.hu/blog/tancok_klub_hirei/hajotorott-tancosok-az-
eotvos-10-ben

http://www.tanchirek.info/cikk/hajotorott-tancosok-az-eotvos-10-ben

http://baloghpet.blogspot.com/2018/10/hajotorott-tancosok-shakespeare-nyomaban.html

Portré beszélgetések: 

Sláger Fm - Sláger Arcok 2018. május 21.

Szilvási Endre - Fix TV – portrébeszélgetés: https://www.youtube.com/watch?v=O3M-
jTnjQ2U

Rock Fm: Portré beszélgetés, interjú

Klubrádió – Váradi Juli: 2018.október 22-i hét interjú 

http://szinhaz.net/2018/05/30/krall-csaba-specialis-tancok-tancspecialitasok/
http://szinhaz.org/
http://tancok.network.hu/blog/tancok_klub_hirei/hajotorott-tancosok-az-eotvos-10-ben
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http://www.tanchirek.info/cikk/hajotorott-tancosok-az-eotvos-10-ben
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Felhőcirkusz: 

Fidelio:  print, március és április

Kincs print március

MANCS: print: snoblesse

port.hu: https://port.hu/helyszin/szinhaz/inspiral-cirkuszkozpont/place-19510

BONUM TV: https://www.youtube.com/watch?v=BGxBvaWAPdA 

kultúra.hu: http://www.kultura.hu/felhocirkusz

http://bdpst24.hu/2019/02/05/tanc-es-cirkusz-…-a-felhok-kozott/

http://artnews.hu/2019/02/05/tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-kozott-juhasz-kata-tarsulat-
felhocirkusz-unplugged/

http://elmenyem.hu/kultura-es-muveszetek/tanc/felhocirkusz-unplugged-tanc-es-cirkusz-
elozenevel-a-felhok-kozott/

http://www.tollal.hu/hirek/tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-kozott

https://starthirek.hu/2019/02/05/tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-kozott/

https://babafalva.hu/tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-kozott/

https://szinhaz.hu/2019/02/06/tanc_es_cirkusz_elozenevel_a_felhok_kozott

https://port.hu/helyszin/szinhaz/grabo-studio/place-19893

h  ttp://www.maihirlap.hu/hir.php?CIKKID=42085  

http://www.magyarorszag24.hu/hir.php?CIKKID=42085

http://tancelet.hu/hirek/4373-tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-koezoett

https://programguru.hu/tanc-es-cirkusz-a-felhok-kozott-a-juhasz-kata-tarsulattal/

https://www.theater.hu/hu/hirek/tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-kozott--15101.html

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=182507088455064&story_fbid=2152801344758952

http://m.kultur24.hu/hir.php?CIKKID=42085

http://www.kolyokbirodalom.hu/tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-kozott-juhasz-kata-
tarsulat-felhocirkusz-unplugged/

https://szinhaz.org/mozgasban/tanc-mozgasban/2019/02/14/ujra-musoron-juhasz-kata-
tarsulat-felhocirkusz-unplugged-eloadasa/

https://welovebudapest.com/program/juhasz-kata-tarsulat-felhocirkusz/

http://www.kultura.hu/felhocirkusz
https://welovebudapest.com/program/juhasz-kata-tarsulat-felhocirkusz/
https://szinhaz.org/mozgasban/tanc-mozgasban/2019/02/14/ujra-musoron-juhasz-kata-tarsulat-felhocirkusz-unplugged-eloadasa/
https://szinhaz.org/mozgasban/tanc-mozgasban/2019/02/14/ujra-musoron-juhasz-kata-tarsulat-felhocirkusz-unplugged-eloadasa/
http://www.kolyokbirodalom.hu/tanc-es-cirkusz-elozenevel-a-felhok-kozott-juhasz-kata-tarsulat-felhocirkusz-unplugged/
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