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Kedves Néptáncos Barátaink!
Szeretettel hívunk és várunk benneteket az

VII. AGORA KOREOGRÁFUSVERSENYRE!
A Vértes Agorája és az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért hatodik alkalommal szervezi meg az
Agora Koreográfus Versenyt, 2019 november 9-én.
Az elmúlt években sikeresen zajlott verseny az amatőr és hivatásos együtteseknél dolgozó, alkotó
koreográfusok számára nyújt lehetőséget a bemutatkozásra, tapasztalatszerzésre. Rendezvényünk
célja, hogy az együttesek és koreográfusok bemutathassák újonnan készült koreográfiáikat,
műveiket.
Az idén két kategóriában hirdetünk versenyt:
Autentikus folklór kategória:
A Kárpát-medence autentikus folklórkincséből színpadi eszközzel és korunk ízlésével alkotott
koreográfiák. Idetartoznak azok a koreográfiák, amelyek dramaturgiával, mondanivalóval nem
terheltek oly mértékben, hogy a néptánc bemutatása háttérbe szoruljon.
Táncszínházi kategória:
A Kárpát-medence folklórkincseire alapuló táncszínházi koreográfiák.
A rendezvény részvételi feltételei:








Rendezvényünkön amatőr, hivatásos együttesek és alkalmi csoportok vehetnek részt.
A rendezvény meghívásos, a meghívást a nevezés elfogadása után a koreográfia kapja.
A jelen kiírással megkeresett együttesek több koreográfiával is nevezhetnek.
Egy koreográfus egy kategóriában egy koreográfiával nevezhet.
Egy koreográfia műsorideje maximum 15 perc.
Két koreográfia esetén azok összesített műsorideje maximum 20 perc lehet.

 Csak olyan művekkel lehet nevezni, melyekaz elmúlt két évben készültek.
 A rendezvényen terveink szerint 4 kategóriában (Autentikus kategória, Táncszínházi
kategória, Legjobb női kar, Legjobb férfikar) hirdetünk eredményt, de a zsűri fenntartja a
változtatás jogát a nevezett művek ismeretében. A díjalap az elmúlt évekhez hasonlóan
alakul.
A rendezvényen zenekari kíséretet tudunk biztosítani, a fellépéshez szükséges információkat
kérjük, szíveskedjetek majd a rendezvényt megelőzően a rendelkezésünkre bocsátani. A meghívás
elfogadását követően, a beérkezett jelentkezési lapok alapján alakul ki a verseny mezőnye, a
résztvevőknek küldjük ki a részletes információkat. A koreográfus versenyen háromtagú,
országosan elismert zsűri ítéli oda a díjakat.
A verseny időpontja: 2019. november 9.(szombat)
Helyszín: A Vértes Agorája – Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. A jelentkezési lapot a
fatuska.mate@avertesagoraja.hu címre, vagy A Vértes Agorája, Fatuska Máté, 2800, Tatabánya,
Szent Borbála tér 1. címre várjuk. Egyéb információ 30/476-7688-as telefonszámon.
(Előzetes regisztrációt elfogadunk, ami azonban nem egyenértékű a nevezéssel.)
A jelentkezési lapok leadási határideje: 2019. június 17.
A koreográfus verseny menete:
Délelőtt: Színpadbejárás
Délután Fesztivál- versenyprogram
Este: Díjátadó – Gálaműsor - Táncház - Értékelés
Étkezést a fesztiválon résztvevő együttes számára a helyszínen, a nap folyamán egy alkalommal
(ebéd vagy vacsora) biztosítunk.Versenyművek terjedelmétől függően, a jelentkezések
sorrendjében tudjuk fogadni az együtteseket. Várjuk jelentkezéseteket!

Emmer Róbert s.k.
Bányász Táncegyüttes
Kftigazgató

Tatabánya, 2019. február28.

Sámuel Botond s.k.
Agora Nonprofit
ügyvezető

JELENTKEZÉSI LAP
VII. Agora Koreográfus Verseny
2019. november 9.

Táncegyüttes neve:
Táncegyüttes vezető(i):
Kapcsolattartó e-mail címe:

@

Kapcsolattartó telefonszáma:

Bemutatandó koreográfiák :

1. koreográfia
cím:
koreográfus:
időtartam:
kategória:

2. koreográfia
cím:
koreográfus:
időtartam:
kategória:

Zenei kíséret (megfelelő aláhúzandó):
1. A rendezvény által biztosított zenekar

2. saját zenekar (a zenekar neve:……………..………………………., létszáma:……………….fő)
3. bejátszás felvételről
Táncegyüttes létszáma: ………. fő – ebből …………….. nő és …………….. férfi

