IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
ÉS
RETROFOLK TALÁLKOZÓ
2022.04.05-06.
Kőszeg
Jurisich Vár Művelődési Központ

A rendezvény bemutatási lehetőséget kínál azoknak a néptáncegyütteseknek, illetve
utánpótláscsoportoknak, melyekben középiskolás korú (14-19 év) fiatalok táncolnak.
Szeretettel várunk minden „örök fiatalt”, akik a 90-es években aktív részesei voltak a
Kőszegi Középiskolás Néptáncfesztiválnak.
Az utóbbi évek jelensége, hogy a vidéki városok, falvak együttesei néhány nagy műhelytől
eltekintve 18-20 éves növendékeiket elvesztik, és az építkezést kénytelenek előröl elkezdeni
(továbbtanulás, munka). Így az általunk felkínált forma lehetőséget ad arra, hogy az
együttesek a saját koruknak megfelelő környezetben töltsenek szakmai szempontból értékes
időt.
A kiírás nem előzmény nélküli!!! 1990-2001 közt eltelt időszakban évente, összesen 11
alkalommal, akkor még „Középiskolás” jelzővel illetett fesztivál sorozat került megrendezésre
Kőszegen. Együttesek és szólisták mutatkozhattak be, alkalmanként változó rangos zsűri
előtt.
A fesztiválok sajátossága volt, hogy a táncosok és fiatal zenészek rendszeresen találkozhattak
adatközlőkkel a gálaműsorokon és táncházakban.
A teljesség igénye nélkül:
Mezőkölpény (Szabó Viktor, Ruszi Sándor zenekarai és Mezőkölpény, Mezőmadaras és Mezőpanit táncosai)
Magyarszovát – táncosok és zenészek (Maneszes Márton és zenekara)
Gyimes – Zerkula János, Halmágyi Mihály
Magyarpalatka – Kodoba Márton és Béla által fémjelzett generáció
Magyarborzás – Bungardi Teodor „Nelu” és zenekara, táncosok
Kalotaszeg (Méra, Bogártelke, Inaktelke), táncosok, zenészek – Fodor Sándor „Neti”, Berki Ferenc „Árus”, Czilika János, Tóni
Rudi

STB…….

SZÁLLÁST a rendezők a költségekkel együtt biztosítják.
ÉTKEZÉS:
Kedd: ebéd, vacsora
Szerda: ebéd
Étkezésenként és személyenként 1500 ft.

Tervezett napirend:
04.05. (kedd):
7:30-tól 9:00 óráig érkezés, regisztráció
9:00 zenekari próba max. 15 percben (a jelentkezések alapján próbarendet írunk)
A színpadbejárás után indulás azonnal a kőszegi Natur Park munkatársai által szervezett
helytörténeti és néprajzi „akadályversenyre”.
12:30-tól 14:00-ig, ebéd
14:30-17:00 50 ÉVES A TÁNCHÁZMOZGALOM!
1. Történeti áttekintés
2. Az első két táncanyag Szék és Méhkerék táncának ismertetése mozgásos, oktatásos
formában is
17.30-tól vacsora
19:00 Gálaműsor egykori fesztiválozók, a Dunántúli Népi Kommandó és adatközlők
közreműködésével, utána táncház

04.06. (szerda):
9:30 együttesek bemutatói max. 15 percben
13:00 ebéd
14:30 értékelés A tanácsadó testület (zsűri) összetétele szervezés alatt

KÖZPONTI ZENEKAR: KOVÁCS MÁRTON ÉS BARÁTAI: A zenei összeállítást az alábbi e-mail
címre kéri a zenekar:
kolbasz.marci@gmail.com

Jelentkezni az űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/dkkLAKGKHcjH2K9h9

FIGYELEM!
Tisztelettel kérek minden a 90-es években Kőszegen fesztiválozó táncost vagy zenészt,
akinek bármilyen relikviája (emléklap, oklevél, plakett, fotó, video stb.) maradt és
emlékként őrzi, valamilyen másolat formájában jutassa el hozzánk, vagy akár az eredetit
magával hozva, bocsássa rendelkezésünkre. Szeretnénk ugyanis egy retro sarkot
kialakítani, ahol nosztalgiázni lehet.

Jelentkezési határidő: 2022. március 7.
(Maximum 12 együttest tudunk fogadni.)

Házigazda: a kőszegi Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és Gerlecz László (tel.: +36/70/318 3127)

A programot támogatja:

