
 
 
 

FELHÍVÁS 
A Martin György Néptáncszövetség Nyíregyházán rendezi meg 

a 

XVI. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁLT 
2017. november 11-12-én 

a Váci Mihály Kulturális Központban 
 

A rendezvény bemutatkozási és találkozási lehetőséget kíván biztosítani az országban működő 
ifjúsági korosztályú együtteseknek: olyan csoportok, együttesek jelentkezését várjuk, amelyek a 
gyermektánc-találkozókból életkoruk miatt már kinőttek, de a felnőtt fesztiválokon még korai lenne 
a részvételük! A fesztivál egyben nemes versengés is, amelyen a 14-19 éves fiatalok szakértő zsűri 
előtt mutatják be színvonalas produkcióikat, s a díjak mellett javaslatot kaphatnak a következő évi 
Ifjúsági Néptáncantológián történő szereplésre is! 
A fesztiválra jelentkezhet bármely hazai és határainkon túli magyar vagy nemzetiségi – kizárólag 
ifjúsági – táncegyüttes! 
 

A nevezés feltételei:  

 két színpadi mű, összesen – legfeljebb – 15 perc időtartamban (ettől eltérni mindössze 
10 %-ot lehet, azaz 1’30”-et; a zsűrinek e tekintetben nincs mérlegelési joga: a megadott 
időt túllépő vagy azt el nem érő együttest értékelheti, de nem díjazhatja) 

 igény esetén fellépés tájelőadáson, más, városi helyszíneken 

 az együttesre vagy településére jellemző, tájjellegű ajándék felajánlása különdíjként 

 a mellékelt jelentkezési lap kitöltése és határidőre történő visszaküldése a következő 
e-mail címre: demarcsek@gmail.com  

 a nevezési díj – 20.000,- Ft – befizetése a következő határidőre: 2017. október 15. 

 a szállás és étkezés díjának befizetés a következő határidőre: 2017. október 31. 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.  

Pótjelentkezés: szeptember 20!  
(A később jelentkezőket a fesztiválon nem tudjuk fogadni!) 

 
A fesztivál céljai: 

 folytatni a Pápán, Nyíregyházán és Szegeden kialakult, jó hangulatú, hasznos és értékes 
ifjúsági rendezvények sorát 

 találkozási lehetőséget és szakmai megmérettetést biztosítani az ország különböző 
pontjairól érkező táncosok, csoportvezetők és alkotók számára 

 ösztönözni a fiatal alkotókat új, korszerű hagyományőrzést megvalósító művek 
létrehozására 

 felvillantani a helyi, fiatal közönség számára az értelmes szabadidő-eltöltés táncos 
lehetőségeit 
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Információk a fesztiválról: 

 a csoportok teljesítményét felkészült, neves szakemberekből álló zsűri értékeli 

 a szombati bemutatók után szabadidős, közösségi program is várja majd a fesztivál 
résztvevőit, amelyben koncert, Aranysarkantyús és Aranygyöngyös Táncosok 
bemutatója és  táncház is lesz 

 a szervezési és rendezési költségeket valamint a Nívódíjakat a rendezők biztosítják 

 a fesztivál zenekara: a Bürkös Zenekar (www.burkos.hu); a zenekar igénybevételének 
kedvezményes díját – az igénylők számától függően – később állapítjuk meg 

Költségek: 

 nevezési díj:  20.000,- Ft 

 szállásdíj:  2.000,- Ft/fő/éj (középiskolai kollégiumban) 

 étkezés díja (még nem végleges): reggeli: 500,- ebéd: 900,- vacsora: 600,- Ft 

 zenekari hozzájárulás tervezett összege: 30.000,- Ft 

 a fesztivál – a jelentkezők számától függően – egy vagy kétnapos; 15 vagy annál több 
együttes jelentkezése esetén a szakmai értékelésre, gálaműsorra és 
eredményhirdetésre a fesztivál második napján, vasárnap kerül sor 

 a fesztivál pontos programjáról az együttesek 2017. október 25-ig kapnak tájékoztatást 

 a zenekar igénybevételét és a szállásigényeket a lehető leghamarabb kérjük jelezni! 
 
Sikeres felkészülést, hasznos és jó hangulatú, nemes versenyzést kívánunk és kellemes 
időtöltést Nyíregyházán! 
 
Nyíregyháza, 2017. július 31. 
 

            Demarcsek György 

          alelnök 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.burkos.hu/

