Dezső Disznó ismét a Mennybe megy
Farsangi táncképzés, disznóvágás és bál Kiscsőszön
Dezső disznó idén is a farsangi asztalon végzi. Ezt azonban megelőzi egy egész napos program, mely
Kiscsőszön zajlik.
Rendezvényünk időpontja 2017. február 11. szombat
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület megrendezi az immár hagyományos farsangi táncos képzést,
melyet főleg ifjúsági és felnőtt korosztálynak, gyakorló néptáncosoknak szánunk. A képzés délelőtt
9.30-tól délután 16.30-ig zajlik a kiscsőszi Faluházban.
A képzés táncanyaga: Ördöngösfüzes táncai (a magyarok tánca)
Oktatás: Imre Béla és Párja
A képzés résztvevői az oktatás szünetében egy friss orjalevest kóstolhatnak Cimbiék házánál, a
disznóölés helyszínén.
A délutáni órákban, a képzést követően az Egyesület tagjai, Barátai közös álorczás farsangi
felvonulást tartanak a Faluban, majd a Kocsma előtt elbúcsúztatjuk a telet. Ezt követően táncos
műsort tartunk a Faluházban, majd disznótoros vacsora lesz. A vacsorát követően néptáncos bál lesz,
amelyben a Dűvő zenekar muzsikál.
A vacsorának és a bálnak nincs kötelező díja, de a programot segítő adományokat szívesen fogadunk.
A program részletesen:
8.00
9.30-12.30
12.30-13.30
13.30-16.30
17.00
18.00
19.00
20.00-….

Dezső disznó kilép földi porhüvelyéből….
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása Cimbiéknél (Kossuth u. 5.)
Táncképzés a Faluházban
Orjaleves elfogyasztása
Táncképzés a Faluházban
Farsangi felvonulás
Táncműsor, melyben az Egyesület tanítványai, barátai szerepelnek
Disznótoros vacsora a Faluházban
Farsangi bál a Dűvő zenekarral

A résztvevők számára előre egyeztetett feltételek szerint szállás lehetőséget tudunk biztosítani. Ezzel
kapcsolatban kérjük, keressetek a cimbi@iplus.hu címen, vagy a +36-20-3786459-es számon!
Szeretettel várunk mindenkit!

Kovács Norbert Cimbi

Farsangi néptánc képzés ifjúsági-felnőtt
korosztálynak
Ördöngösfüzesi táncok
Kiscsősz, 2017. február 11. szombat
Kedves Táncosok, Oktatók!
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez ifjúsági-felnőtt korosztályú (13
év felett) néptáncosok számára Kiscsőszön.
A képzés időpontja 2017. február 11. szombat.
A képzés szokás szerint kapcsolódik az egyesület farsangi disznóvágó rendezvényéhez, melynek
keretében este táncműsort, néptáncos bált rendezünk. A képzés délelőtt – délután, három – három
órában zajlik a Faluházban. A résztvevők számára délben egy nagy tányér orjalevest biztosítunk, mely
a frissen vágott disznóból készül.
A képzés táncanyaga: Ördöngösfüzesi magyarok tánca
Oktatók: Imre Béla és párja
A program részletesen:
8.00
9.30-12.30
12.30-13.30
13.30-16.30
17.00
18.00
19.00
20.00-….

Dezső disznó kilép földi porhüvelyéből….
Ezt követően egészen délutánig a disznó feldolgozása Cimbiéknél (Kossuth u. 5.)
Táncképzés a Faluházban
Orjaleves elfogyasztása
Táncképzés a Faluházban
Farsangi felvonulás
Táncműsor, melyben az Egyesület tanítványai, barátai szerepelnek
Disznótoros vacsora a Faluházban
Farsangi bál a Dűvő zenekarral

A képzés részvételi díja 3000,- forint/fő, mely a disznóvágási ebéd (orjaleves gazdagon) díját is
tartalmazza. Az étkezés a díjtól független, tehát mindenkinek jár, lemondásával nem tudunk a díjon
csökkenteni.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu
e-mail címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2017. február 4.
Kiscsősz, 2017. január 5.

Kovács Norbert Cimbi

Jelentkezési lap
Farsangi képzés Kiscsőszön, 2017. február 11-én
(Ördöngösfüzesi táncok)

Jelentkező neve: ………………………………………………………………………………..
Életkora:…………………………………………………………………………..............
Jelentkező címe:…………………………………………………………………………………
Telefonszám, e-mail:……………………………………………………………………

Az étkezés (ebéd) árát a részvételi díj fedezi!!
(a díjat a helyszínen lehet fizetni)

Kelt ……………………

………………………………………
aláírás

