Beszámoló
Szólótáncosok továbbképzése, felkészítő hétvégéje Székesfehérváron
2018. október 6-7.

Kétévente kerül megrendezésre országos szinten a gyermek, ifjúsági valamint felnőtt
szólótánc verseny, különböző helyszíneken. Ezekre a versenyekre szabadon választott
táncanyagok mellett egy vagy két kötelező táncot írnak ki, melyet mindenkinek
improvizatív módon kell bemutatni. Az idei év decemberében a felnőtt szólótáncverseny
előválogatójára kerül sor Székesfehérváron és Jászberényben. A békéscsabai Országos
Felnőtt Szólótánc Verseny első megrendezése óta a táncosok, szólisták legrangosabb
versenyei közé tartozik. A versenyt megelőzően a program szervezőinek biztosítani kell
felkészülési lehetőséget. A táncosok részéről komoly igény mutatkozik a felkészítésre a
Dunántúlon is, ezért ebben az évben A Szabadművelődés Háza az Örökség Gyermek
Népművészeti Egyesülettel közösen - Székesfehérváron 2018.október 6-7. teremtett
lehetőséget a felkészülésre.
„Szólótáncosok Felkészítő Hétvégéje Székesfehérváron” elnevezésű rendezvényre 92 fő
érkezett az ország minden részéről, (Budapest, Székesfehérvár, Kecskemét, Komló,
Kapuvár,

Szombathely,

Balatonszentgyőrgy,

Veszprém,

Békés,

Mezőberény,

Vörs,

Nyíradony, Budakalász, Ajka, Magyarpolány) valamint a határon túlról is (Bécs, Nagyida )
A táncoktatás a Szabadművelődés Házában erre a célra kialakított speciális szőnyeggel,
tükörrel felszerelt balett-termeiben került sor. Céljaink között szerepelt, hogy kizárólag
országosan

elismert

szakemberek

oktassanak,

akik

Örökös

Aranysarkantyús

–

Aranygyöngyös táncosok, valamint a „Népművészet Ifjú Mestere” cím birtokosai az alábbiak
szerint.
A képzések minden nap 10.00 – 18.00 között zajlottak 2 szer 3 órás intenzív formában.

Férfiszóló:
Rábaközi dus – (Molnár Gábor)
Györgyfalvi legényes – (Busai Norbert)

Páros:
Gömöri lassú és friss csárdás – (Kupec Mihály és párja)
Vajdaszentiványi sebes forduló és cigány csárdás – (Busai Norbert és Busai Zsuzsann

A képzés ideje alatt élő zenés kíséret segítette az oktatást, amelyet a Zagyva Banda
szolgáltatott. Ennek fontossága, hogy az oktatás közben a táncosok kapcsolatban lehettek a
zenészekkel, melyet a színpadi bemutatkozások során hasznosítani tudnak, ezzel is segítve
saját bemutatkozásukat.

A részt vevők a felkészítő alkalmával a tánc anyagokon kívül a tájegységek viseleteiből,
táncos szokásaiból is kaptak ízelítőt. Archív felvételek alapján lehetőség nyílt az oktatott
táncok eredeti gyűjtéseinek megtekintésére, egy-egy adatközlő táncos egyéniség táncának
elemzésére. A látottak, valamint az oktatáson elhangzottakból, a nap végére mindenki
megalkothatta az egyéniségének valamint életkori sajátosságainak megfelelően a saját
táncát.

A szombati nap levezetéseként az estét koncerttel és táncházzal zártuk, melyen úgyszintén a
Zagyva banda szolgáltatta a muzsikát. Ekkor lehetőség nyílik a tanult, már elsajátított
táncanyagok szabad, úgynevezett improvizatív használatára is.

A vasárnap a délelőtti oktatás után Putz Katalin egyesületi tag előadásában a résztvevők
tájékoztatást kaptak az adott tájegységek néprajzáról, különös hangsúlyt fektetve a táncos
alkalmakra, táncos szokásokra, valamint a viseletekre. (Ennek fontosságát abban látjuk,
hogy minden résztvevőben teljes kép alakulhatott ki az adott tájegységek öltözködési,
viselkedési és táncos formáiról, s ennek megfelelően stílus, és kor hűen jelenhessenek meg
előadásukon.)

Szólótáncosok felkészítő hétvégéje Székesfehérváron
2018. október 6-7.

(A Szabadművelődés Háza – 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.)
Békéscsabai Országos Felnőtt Szólótáncverseny
Területi elődöntők:
2018.december 1. Székesfehérvár
2018.december 2. Jászberény
Országos döntő:
2019.január 18-20. Békéscsaba

Várható program:
 Október 06. szombat
08.00-09.30 Érkezés, szálláshelyek elfoglalása
10.00-13.00 Táncoktatás – Kupec Mihály és párja - (Gömöri csárdás és friss)
Táncoktatás – Busai Norbert – (Györgyfalvi legényes)
13:00

Ebéd

15:00-18:00 Táncoktatás – Kupec Mihály és párja - (Gömöri csárdás és friss)
Táncoktatás – Busai Norbert – (Györgyfalvi legényes)
18:00

Vacsora

20:00

Koncert és táncház a Zagyva Bandával

 Október 07. vasárnap
08:30

reggeli

9.00-12.00 Táncoktatás – Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – (Vajdaszentiványi
sebes forduló és cigánycsárdás)
Táncoktatás – Molnár Gábor (Rábaközi dus)
12:00

ebéd

13.00

Putz Katalin előadása a viseletekről

14:30-17:30 Táncoktatás – Busai Norbert és Busai Zsuzsanna - (Vajdaszentiványi
sebes forduló és cigány csárdás)
Táncoktatás – Molnár Gábor - (Rábaközi dus)

A felkészítőn természetesen az is részt vehetett, akit nem a megmérettetés, a
versenyzés öröme hajtott, hanem csak a táncanyag tanulásába szeretett volna
bekapcsolódni.

A teljes rendezvény megvalósítását az NKA Népművészeti Kollégiuma, az Örökség
Gyermek Népművészeti Egyesület valamint a Szabadművelődés Háza támogatta.

Székesfehérvár, 2018. október 10.

Hahn-Kakas István

