
Sajtómappa 
2013- 2014 – 2015- 2016

 Cie. Ooops Juhász Kata Társulata

2013-2014

A rossz tanuló felel
Ajánló:
http://www.fugeprodukcio.hu/archivum/479-juhasz-kata-tarsulata-a-rossz-tanulo-felel.html
https://www.jegy.hu/program/juhasz-kata-tarsulat-rossz-tanulo-felel-36256/
http://www.adygimnazium.eu/fomenu/esemenyek/iskolai-rendezvenyek/lulu-avagy-a-rossz-
tanulo-felel-kortars-tanceloadas-2014-12-17.html
http://hir6.hu/cikk/97645/beavatosdi_a_trefortban_mikozben_a_rossz_tanulo_felel

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ki2tYTsQc2c

Like Me, Like Me
Ajánlók:
http://www.szon.hu/tancszinhazi-eloadas-kisvardan/2465625
http://www.tollal.hu/mu/juhasz-kata-tarsulat:-like-me-like-me2013.-aprilis-29
http://www.groundfloor.ro/hu/eloadasok/like-me-like-me-/     
http://www.kisvarda.hu/index.php/hireink/archivum/kultura/1773-like-me-like-me-kulonleges-
tancszinhaz-kisvardan     
http://www.port.hu/like_me,_like_me/pls/th/theatre.directing?i_direct_id=17551     
http://www.adygimnazium.eu/fomenu/esemenyek/iskolan-kivuli-programok/like-me-like-
me.html     
http://kulter.hu/events/juhasz-kata-like-me-like-me/     
http://www.kanizsatv.hu/hirek/8651/like-me--like-me/     

Interjúk:
 http://szinhaz.hu/budapest/51517-szivesen-belemegyek-a-jatekba-interju-juhasz-kataval

http://www.kultura.hu/olykor-meggyotornek-ha

Szoborrá avatom 2013.04.10.: 
Ajánlók:
http://www.port.hu/szoborra_avatom..._(that_s_alright_with_me)/pls/th/theatre.directing?
i_direct_id=19867
http://www.kulturpart.hu/szinhaz/33646/latvanyos_szoborra_avatas
http://fidelio.hu/tanc/ajanlo/szoborallitas_a_juranyiban
http://tancelet.hu/hirek/3289-szoborra-avatom

FÚGA RÁDIÓ, Ránki Júlia készített interjút: http://www.fugaradio.net/ -  2013. április 
3.Juhász Kata koreográfus – táncművész A FUGA rádió és Ránki Júlia vendége: Juhász 
Kata koreográfus – táncművész
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 Cie. Ooops Juhász Kata Társulata
"Egy kilométerkő egy helyet jelöl, egy szobor irányt mutat." - ezt írja új bemutatója, a 
"Szoborrá avatom" című előadás bevezetőjében.
Miért táncol, aki egyébként orvos is lehetne? Milyennek látja a tér és a test kapcsolatát, 
miként választja ki a helyszíneket, hogyan próbál és mennyi időt szán a bejárásra? Mi a 
kapcsolata a zenével? Mit vállal a tánc a társadalmat izgató kérdésekből? Mire alkalmas a 
verseny, az együttműködés, az egyesült alkotói közeg, a társadalmi szerepvállalás? Ezek a 
kérdések izgatják új műsora elkészítése közben is. 

http://szinhaz.hu/szinhazmusor/rendezes/19867-szoborra-avatom-thats-alright-with-me

Kritika:
http://kulter.hu/2013/04/szoborallitas-vagy-inkabb-szoborkerdes/

Like me, like me: 2013.04.29.
Ajánlók:
http://mosaiconline.hu/online/programajanlo-like-me-like-me/

http://www.wellnesscafe.hu/Aktualis/Programajanlo/5-fantasztikus-program-majusra/

http://szinhaz.hu/tanc/51783-like-me-like-me-a-juhasz-kata-tarsulat-a-juranyiban

Body studies 2013.09.06.:
http://kulter.hu/2012/11/verebics-katalin-festmenyei/?pid=1954

Szoborrá avatom

Ajánlók:

http://sajto.rongo.hu/1059-Juhasz-Kata-Tarsulat--Szoborra-avatom.html#.V8G-JDV-YVo
http://www.bethlenszinhaz.hu/event/szoborra-avatom-vi-nemzetkozi-monotanc-fesztival/
http://www.szinhaz.hu/tanc/51318-szoborra-avatom-juhasz-kata-szolotanccal-jelentkezik
http://www.fugeprodukcio.hu/archivum/602-szoborra-avatom.html
http://www.jatekter.ro/?p=5892     
http://gepnarancs.hu/2013/08/szoborra-avatom/
http://sajto.rongo.hu/1059-Juhasz-Kata-Tarsulat--Szoborra-avatom.html#.V8HKEzV-YVo     
https://attaray.wordpress.com/portfolio/visuals-for-contemporary-dance/     
https://kni7.wordpress.com/tag/szoborra-avatom/
http://partybook.hu/2013/04/juhasz-kata-koreografus-szoborra-avatom-cimu-tancmuve/     http://  
artplacc.hu/artplacc2013/wp-content/uploads/2013/05/Szoborra_-
avatom_rovid_promo_artplacc.pdf
http://tanc.reblog.hu/tanulmanyok-a-testrol
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http://theater.hu/hu/index.php?mode=galeria&sorozat_id=4360&sub=kep&id=146636  http://  
www.szub.hu/juhasz-kata-koreografus-szoborra-avatom-cimu-tancmuve/juhasz-kata-
koreografus-szoborra-avatom-cimu-tancmuve/     
http://kulturpart.blog.hu/2013/08/16/szoborra_valtozik_a_magyar_tancos     
http://www.borsmenu.hu/galeria/szoborra-avatom/112150     
http://luxuslife.hu/2013/04/juhasz-kata-koreografus-szoborra-avatom-cimu-tancmuve/     
http://www.prae.hu/index.php?route=news%2Fnews&aid=20865     
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=82163     
http://budafokteteny.hu/hir/archiv-1521dff0dd310d     
http://socfest.hu/fesztival/vi-monotanc-fesztival/     
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/179931/beszukulo-anyagi-lehetosegek     
http://tiszatajonline.hu/?p=36715     http://kronika.ro/archivum/offline/cikk/178917/tancfesztival-  
az-ecsetgyarban     
http://www.xxii.hu/hirek/24-budafoki-pezsgo-es-borfesztival-programja/     
http://www.amdala.hu/szoborra-avatom-thats-alright-with-me/     

Bemelegítés

Ajánló: 
http://www.csikijatekszin.ro/hu/repertoar.html?eloadas_id=9024     

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=ui_Y35CbON0

Felhőtündér

Ajánló: 
http://kulturpart.blog.hu/2013/09/20/felhotunderrel_utazhatnak_a_gyerekek
http://meseutca.hu/2013/09/18/aulea-alkotomuhely-%E2%80%93-juhasz-kata-tarsulat-
felhotunder/

Aulea 

Ajánló:
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/hirek/522-aula
http://www.tanckritika.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=445:megkoreografalt-
borfesztival&catid=15:hirek&Itemid=16

Tánc Fesztivál Veszprémben: 
http://www.prae.hu/index.php?route=news%2Fnews&aid=22870
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2015- 2016

Bemelegítés

Ajánlók
http://7ora7.hu/hirek/a-tanc-fesztivalja-veszpremben
https://veol.hu/reklam/a-tanc-fesztivalja-reszletes-informaciok-x-1701270

Kritika:    http://kulturpart.blog.hu/2015/05/22/csoda_a_bakonyban  

http://www.groundfloor.ro/hu/eloadasok/bemelegites-juhasz-kata-tarsulata-budapest/
http://www.jatekter.ro/?p=16130
http://www.tanc.hu/a-tanc-fesztivalja-veszpremben/
http://pannoniakincsei.hu/tizenhetedszer-rendezik-meg-a-tanc-fesztivaljat-veszpremben/
http://kapos.hu/hirek/kultura/2016-05-02/elkezdodott_a_gyermekszinhazi_biennale.html
http://kolibriszinhaz.hu/author/aniko/page/5/
http://www.szinhaz.hu/tanc/63528-kortars-tanc-a-kolozsvari-ecsetgyarban-indul-a-vis-a-vis-
fesztival
http://www.somogyma.hu/2016/04/04/negyven-eloadas-a-kaposvari-biennalen/
http://www.ellenfeny.hu/index.php/gyerekszinhazak/babszinhaz/4462
http://www.liska-szki.hu/?q=1450250661
http://www.theater.hu/index.php?mode=szinhaz&sub=H&cikk_id=12092
http://assitejbiennale2016.blogspot.hu/2016/05/blog-majus-6-7.html
http://assitejbiennale2016.blogspot.hu/
http://assitejbiennale2016.blogspot.hu/2006/04/majus-6-1130-studio-szinpad.html
http://kolibriszinhaz.hu/kozel-40-eloadas-az-assitej-nemzetkozi-gyermek-es-ifjusagi-szinhazi-
biennalen-kaposvaron/
http://www.csiky.hu/hu/hirportal/olvasas/viii-kaposvari-nemzetkozi-assitej-gyermek-es-
ifjusagi-szinhazi-biennale
http://www.hirado.hu/2016/04/02/negyven-eloadas-a-kaposvari-biennalen/
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/288937/elkezdodott-a-lurko-fesztival
http://www.spirituszonline.hu/2016/05/11/nem-mesegyerekek-viii-kaposvari-assitej-gyermek-
es-ifjusagi-szinhazi-biennale-stuber-andrea-majus/
http://www.ma.hu/kulturport.hu/277849/
Negyven_eloadas_a_kaposvari_gyermek_es_ifjusagi_szinhazi_biennalen
https://veol.hu/reklam/a-tanc-fesztivalja-reszletes-informaciok-x-1701270
http://idogep.transindex.ro/event/2574
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kaposvari-biennale.html
http://www.feeder.ro/event/vis-a-vis/
https://signedevents.com/romania/csikszereda/4-lurko-fesztival-csikszereda/

Kritika: 
http://art7.hu/szinhaz/bemelegites/
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Gaspard de la Nuit és Bemelegítés
Kritika 
http://art7.hu/szinhaz/bemelegites/

Felhőcirkusz

Ajánló:
http://www.szinhaz.hu/fesztival/64408-40-eloadast-kinal-iden-a-kaposvari-gyermek-es-
ifjusagi-szinhazi-biennale
http://7ora7.hu/2016/06/30/szinhaz_a_bankito_fesztivalon
http://bankitofesztival.hu/kozeleti_kult/
http://assitejbiennale2016.blogspot.hu/search/label/Felh%C5%91cirkusz
http://www.tourinformkaposvar.hu/dox/hirlevel196.pdf
http://heyevent.com/event/nbjqvtnljmnrea/felhocirkusz-unplugged-tanc-cirkusz-
gyermekeloadas-a-juranyi-haz-grabo-studiojaban-2016-02-20-an-1500-orakkor
http://www.wherevent.com/detail/Kata-Juhasz-Juhasz-Kata-Tarsulat-FELHOCIRKUSZ-
unplugged-a-Juranyi-Haz-GRABO-studiojaban
http://www.jttv.hu/felhocirkusz-fonixben

Kritika:
http://www.museum.hu/program/42892     
Muzeumok_ejszakaja_Cziffra_Gyorgy_Nagytetenyi_Kulturalis_Kozpont_Budapest
http://jaszberenyonline.hu/hirek/kultura/van_kepem_hozza
%E2%80%A6_micsoda_cirkusz_volt_malom_ban.html
http://www.jku.hu/index.php/jaszsag/kultura/story/879/felhocirkusz
http://www.jttv.hu/felhocirkusz-fonixben
https://www.facebook.com/malomfilmszinhaz.jaszbereny
http://jaszberenyonline.hu/hirek/kultura/van_kepem_hozza
%E2%80%A6_micsoda_cirkusz_volt_malom_ban.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0e5q4I3qMbI

A rossz tanuló felel

Ajánló: 
http://www.bethlenszinhaz.hu/event/rossz-tanulo-felel-juhasz-kata-vii-nemzetkozi-monotanc-
fesztival/
http://www.funzine.hu/hu/events/vii-nemzetkozi-monotanc-fesztival/
http://www.monotanc.hu/index.php?p=musor
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/11610/jon_a_vii_monotanc_fesztival_maj_11-14/
nyomtatas/
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http://bankitofesztival.hu/kozeleti_kult/
http://7ora7.hu/2016/06/30/szinhaz_a_bankito_fesztivalon
http://www.szinhaz.hu/fesztival/64408-40-eloadast-kinal-iden-a-kaposvari-gyermek-es-ifjusagi-szinhazi-biennale
http://www.szinhaz.hu/fesztival/64408-40-eloadast-kinal-iden-a-kaposvari-gyermek-es-ifjusagi-szinhazi-biennale
http://art7.hu/szinhaz/bemelegites/


Sajtómappa 
2013- 2014 – 2015- 2016

 Cie. Ooops Juhász Kata Társulata
https://www.jegy.hu/program/rossz-tanulo-felel-juhasz-kata-vii-nemzetkozi-monotanc-
fesztival-68747?lang=da
http://broadway.hu/rossz-tanulo-felel-juhasz-kata-vii-nemzetkozi-monotanc-fesztival-
budapest
http://7ora7.hu/2016/05/02/indul_a_vii_monotanc_fesztival
http://ww.ihu.hu/index.php?e=136148
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/hirek/917-ferfiva-valas-es-monotanc-fesztival-a-
bethlenben
http://fidelio.hu/programok/esemeny/7/345662/lulu_avagy_a_rossz_tanulo_felel

Kritika:
http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=38504:mi-
minden-fer-egy-tanterembe&catid=28:2013

Entertain me

Ajánló
http://www.bethlenszinhaz.hu/event/entertain-me-juhasz-kata-tarsulata-eloadasa/
http://www.szinhaz.hu/tanc/65076-entertain-me-premiert-tart-juhasz-kata-es-tarsulata
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/hirek/929-entertain-me-fuled-erjen-bokaig-es-trambulin-
fesztival-a-bethlenben
http://broadway.hu/entertain-me-juhasz-kata-tarsulata-budapest
http://www.szinhaz.hu/tanc/64728-daniaban-keszul-a-juhasz-kata-tarsulat-uj-eloadasa
http://tancelet.hu/38-hirek/4024-pentek-este-entertain-me-a-bethlenben-3

Interjúk
http://www.tancelet.hu/interju/4033-koeteltanc-biztositas-nelkuel
http://7ora7.hu/2016/05/19/amikor_a_kortarstanc_szorakozik_velunk

Kritika:
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/kritika/936-peter-marta-jatekszivek
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