Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: H - 2890 Tata, Almási u. 24.

tel: 00-36-34-587-005

e-mail: neptanc@kenderke.hu

www.kenderke.hu

15. Márton Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
Református Iskolák Országos Szólótáncversenye

Szervező:

Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
2890 Tata, Almási u. 24.
Tel: +36 34 587-005

Helyszín:

Email: neptanc@kenderke.hu

Menner Bernát Zeneiskola díszterme
2890, Tata, Fazekas u. 47.

Időpont: 2016. november 12-13. szombat-vasárnap

Nevezési határidő: 2016. október 21.

Résztvevők
1. KATEGÓRIA: A Komárom-Esztergom megyében működő műhelyek (vonzáskörzete: megyei)
2. KATEGÓRIA: A Református Egyház által fenntartott iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos)
Mindkét kategóriában művészeti iskolások és nem művészeti iskolások egyaránt versenyezhetnek.
Közzététele mindkét kategóriában:
-

A szervező honlapján: www.kenderke.hu

A szervező facebook oldalán
Hidakfórum: www.hidakforum.hu
Elektronikus levélben

Közzététel a református iskolák körében:
-

Református Pedagógiai Intézet honlapján
Refifórum-on
Elektronikus levélben

Korcsoportok
Négy korcsoportban lehet versenyezni.
I. korcsoport:
7-11 évesek
II. korcsoport: 12-14 évesek
III. korcsoport: 15-18 évesek
IV. korcsoport: 19-22 évesek
Vegyes korosztályú versenyző pár csak az egymást követő korcsoportok között, legfeljebb 2 év
korkülönbséggel lehetséges: I-II., II-III., III-IV. korcsoportokban. A korcsoportjukra vonatkozó
versenykövetelmények, és a besorolásuk az idősebb versenyző kora alapján történik.
A versenyzők korcsoportba sorolásának elválasztó napja: november 12, a verseny napja.
Pl.: a 2004. november 12-én született versenyző idén a II. korcsoportban indulhat.

A versenyszámok időtartama
Párban versenyzők esetén 2 perc +/- 10 másodperc, szóló versenyzők esetén 1,5 perc +/- 10 másodperc

Táncanyag
I-II. korcsoport: egy szabadon választott
III-IV. korcsoport: két szabadon választott
Minden korcsoportra érvényes:
Ugyanabban a korcsoportban, ugyanazzal a táncanyaggal nem nevezhet a versenyző, amivel korábban
Márton Napi Szólótáncversenyen díjazott volt, kivéve, ha közben korcsoportot lépett.
Követelmények
-

-

Improvizáció
A versenyzők szólóban vagy párban versenyeznek
A párok lehetnek azonos neműek
Többes nevezés lehetséges (pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is
versenyezhet.) A többes nevezésű minden versenyszámáért díjazható. A szólóban és párban is
nevezettek tánca lehet azonos tájegység, de nem lehet azonos táncanyag. (Pl.: indulhat
szólóban dussal, párban rábaközi lassú és friss csárdással.)
A versenyen csak versenyzőként lehet részt venni, kísérőként nem
A versenyzők csak a szervezők által felkért zenekari kísérettel táncolhatnak, saját zenekar nem
megengedett
A verseny a zsűritagok számára a műhelyek és a tanárok tekintetében anonim. Kérjük a
tanárokat, hogy a versenyzők színpadra lépésekor maradjanak a zsűri mögött, a nézőtéren.

Értékelés szempontjai
-

A tánc ismerete, jellemző szerkesztési elve, jellemző motívumok használata, stílusos mozgás
A tér használata
A tánctartalom és a zene illeszkedése, ritmikai árnyaltság, III. és IV. korcsoportnál
kapcsolattartás a zenekarral
Előadói magatartás, dinamikai árnyaltság
A tájegység viseletének megjelenítése, viselése
Kapcsolattartás párral, ill. eszközhasználat

A versenyzőket szakmai zsűri értékeli. Szempontonként 0-1-2-3 pont adható, produkciónként minden
zsűritag maximum 18 pontot adhat. A zsűri munkáját előre elkészített értékelő lapok könnyítik.
Az elérhető maximális pontszám az I., II. korcsoportban: 36 pont, a III., IV. korcsoportban: 72 pont.
Az értékelés nyilvánosan, a felkészítő tanárok és az érdeklődők jelenlétében történik.
Díjazás
A legjobb teljesítményeket a zsűri „Cifrabojtár díj”-jal jutalmazza. A kiadott díjak számát a zsűri
határozza meg. A Cifrabojtár díjasok fellépési lehetőséget nyernek a 18. Tatai Sokadalom
Szólótáncosok Kisszínpada programra (2016. június 16-18.).

Zene

A zenekar a leadott táncanyaghoz megfelelő dallamokból improvizál, kötött dallamokat nem
fogad el, kivétel az énekelt dallam. A versenyző által énekelt dallam egyeztetésének
határideje október 31., a határidő után érkezett produkciók kíséretét a zenekar megtagadhatja.
Az énekelt dallam egyeztetésének elérhetősége:
Németh Dénes +36-20/389-2838 diniku@gmail.com
A nevezés módja
Jelentkezési lap megküldésével: versenyek@kenderke.hu és a nevezési díj befizetésével történik banki
átutalással
Számlaszám: Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
Pannon Takarék 63200119-14926055

Nevezési díj: 2.000.- Ft/fő/nevezés
Átutalás határideje: 2016. november 9.

A nevezés kedvezményezettjei:
A református intézmények tanulói 50 %-os kedvezményben részesülnek.
A nevezési határidő:

2016. október 21.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!

