IV. Ertl Pálné Gyermek Néptánc Találkozó
Litér, 2020. május 23. szombat
Tisztelt Pedagógusok, Táncoktatók!
A Litéri Zöldág Kulturális Egyesület, Litér Község Önkormányzata, az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület az NKA támogatásával
2020. május 23-án, szombaton rendezi meg a régió gyermek néptáncosainak, együtteseinek
találkozóját. A programot néhai szeretett mesterünk, Ertl Pálné Marika néni emlékének
szenteljük.
Szeretettel várjuk gyermekegyüttesek, iskolai néptánccsoportok jelentkezését. A fellépők
egy, vagy két színpadi műsorszámmal mutatkozhatnak be a délutáni órákban a színpadon.
A program nem a versengésről szól, a házigazdák jó szívvel várnak mindenkit. A bemutatókat
kiemelkedő szakemberek értékelik beszélgetés formájában, helyezéseket nem osztanak ki.
A jó hangulatú egész napos együttlét reményében délelőttre métabajnokságot, játékokat
tervezünk Göbölös Gábor vezetésével, így kérjük a jelentkezőket, hogy a teljes programra
tervezzék a litéri látogatást.
A szervezők biztosítják a kísérőzenekart és a zsűri tiszteletdíját, szendviccsel, vacsorával
látják vendégül a résztvevőket.

Tervezett program:
10:00
10:30

13:00
16:00
16:15
18:00
Zsűri:

Gyülekező a Litéri Református Általános Iskolában (Litér, Petőfi u. 8.)
„Gyertek, gyertek játszani…” – vidám időtöltés kicsiknek és nagyoknak Göbölös Gábor
játékmester vezetésével.
A résztvevő gyerekeknek szendvicset és üdítőt biztosítunk ebédre.
Ezt a helyszínt ajánljuk öltözésre a színpadi bemutatóhoz.
Színpadbejárás, zenekari próba
Megnyitó a Közparkban (Vetélkedő eredményhirdetése)
Csoportok bemutatói
Zsűri értékelése (közben vacsora)
Táncház Szabó Sancival
szervezés alatt
A délutáni program ideje alatt népi gyermekjátékok és büfé várja az érdeklődőket.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. Kérjük, a jelentkezési lapot és a
zenei anyagot a pinterkatusom@gmail.com e-mail címre küldjétek!

Jelentkezési határidő: május 1.
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Jelentkezési lap

Jelentkező csoport neve:
Vezető neve:
Telefonszám, e-mail cím:
A csoport létszáma (a rendezvényen jelen lévőké):
Bemutatásra kerülő műsorszám(ok) /koreográfus, mű címe/:
1 …………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………..
Technikai, vagy egyéb igény:

A jelentkezési lapot és zenét a jelentkezők május 1-ig küldjék a pinterkatusom@gmail.com e-mail
címre az együttes és a rendezvény nevének megadásával!

Kelt:

aláírás

