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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Alulírott, Tőke László, az Új Lovas Színház alapítója, azzal a céllal keresem meg Önt, hogy 

felkeltsem érdeklődését,- a mai társadalomban elveszni tűnő- a kultúra és hagyományok 

értékeinek megőrzésére alapított Új Lovasszínház tevékenységére. 

Az előadásunk által képviselt értékek és üzenet kiváló lehetőséget nyújt az Ön 

városi/vállalati kulturális életének színesítésére. 

Engedje meg, hogy pár szóban bemutassam társulatunkat és céljainkat! 

Kik vagyunk: 

A társulat lelkes, tehetséges táncos és lovas fiatalokból, valamint lovakból áll. A társulat 

táncosai képzettek, a táncművészet különböző területein gyűjtötték eddigi tapasztalataikat. 

Emellett olyan táncosok is tagjai, akik lovas múlttal is rendelkeznek. A lovasok a lovas 

sportágak széles köreiből érkeztek, akik most csapatként is bizonyítják tehetségüket. A 

társulat tagjai sokszínűek és magas ambícióval rendelkeznek önmaguk továbbfejlesztése és új 

kihívások megvalósítása iránt. 

Találkozásunkra éppen abban az időszakban került sor, amikor az egyes tagok életpályájuk 

meghatározó szakasza előtt álltak. 

Összefogásunk annak köszönhető, hogy úgy döntöttünk, társulatként kamatoztatjuk tovább 

képességeinket és tudásunkat azért, hogy közösen alkossunk valami egyedit és különlegeset a 

kultúra és művészet terén. 

 

Céljaink: 

Célunk egy olyan önálló lovas színházi társulat működtetése, amely alapja a lovakkal való 

táncművészet; ezzel erőt és szépséget megtestesítve, a kecsességet és eleganciát varázsolva a 

színpadra. 

Előadásainkkal arra törekszünk, hogy kimozdítsuk az embereket hétköznapjaikból; 

bebizonyítva, hogy nincs lehetetlen. 

 Az előadás alatt nyújtott látvány a gyermekek számára csodálatot teremt, míg a felnőttek 

pedig a cselekmény, a zene és a tánc harmóniája által az érzelmi skála széles palettáját élhetik 

meg. 



Egyediségünk abban rejlik, hogy táncosok és lovak közösösen szerepelnek a színpadon, azzal 

a céllal, hogy éreztessük a néző számára is az ember és a ló között kialakítható bensőséges 

kapcsolatot. 

„Nincs bensőségesebb titok, melyet ló és lovasa őriz egymásról.” 

 

Első darabunk: „A sors útjai…”           

 

Az előadás a magyarság gyökereiből, hagyományaiból építkezik; bármely kor, korszakunk 

aktualitásait jeleníti meg modern stílusban. Életünket válaszutak és próbák alakítják, egy ilyen 

helyzetet mutat be a darab is. 

Egy közösség hétköznapi, megszokott életéről szól, valamint arról, hogyan alakítják azt a 

különböző külső behatások. 

 

 



Püspökladány, 2013. november 19.     Üdvözlettel,  

Tőke László 
 

 
 A középpontban egy fiatal fiú áll, aki elég merész ahhoz, hogy kövesse az álmait. 

A darabban látható táncok stílusa modern elemekkel stilizált néptánc, a darabban hallható 

zene modernizált magyar népzene. 

 
Az általunk képviselt értékeket szeretnénk eljuttatni Önhöz és az Ön környezetében élőkhöz 

is. 

Annak reményében, hogy felkeltettük érdeklődését és egy közös jövőbeli együttműködést 

tudunk kialakítani, számítunk visszajelzésére! 

 

                                                                     


