Érték, vagy eszköz…? Konferencia
Iszkázon
A program időpontja: 2018.02.09
A program helyszíne: Iszkáz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 50

Trasznacionális együttműködések pályázata keretében konferenciát szervezett az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület. A rendezvény helyszínéül az iszkázi Faluházat választottuk, ahol
hangulatos rögtönzött kiállítással és helyi finomságokkal vártuk a résztvevőket. A konferencia
vendégeinek létszáma 50 fő volt. Az érdeklődői kör néptáncegyüttesek vezetőiből, oktatókból,
intézményfenntartókból tevődött össze.
A konferencia programja az alábbiak szerint zajlott:
13.15 Köszöntő (Cseh József polgármester), a program bemutatása (Kovács Norbert elnök)
13.30 Közösségi tapasztalatok a határon túli magyar szervezeteknél a kutatási téma mentén
Előadók: Both Aranka, a Kékiringó Néptáncegyüttes vezetője (Székelyudvarhely), László
Csaba, a Pipacsok néptáncegyüttes vezetője (Székelykeresztúr), Kupec Mihály, az Ilosvay
Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője (Nagyida)
14.15 Értékteremtő közösségek
Előadó: Halmai Róbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma osztályvezetője
14.45 1. "Mit ér a táncos, ha soproni...?" - Egy vidéki, városi néptánc műhely közösségének
bemutatása 2. A soproni táncversenyek íze (szervezői szándékok, eredmények)
Előadó: Sipos Ferenc, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és művészeti iskola igazgatója,
a Soproni Pendelyes kulturális Egyesület elnöke
15.15 Szünet – Helyi ételek, finomságok kóstolása
15.45 „Érték, vagy eszköz…?” – nemzetstratégiai szempontból
Előadó: Körmöczi Gábor, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet tervező-elemző referense
16.15 A néptánc mozgalom élete a Hagyományok Háza szemével, a Fölszállott a Páva fényében
Előadó: Farkas József a Hagyományok Háza vezető munkatársa (Páva Iroda)
16.45 „Érték”-elés a pARTvonalról egy rokon műfaj képviselőjének szemével
Előadó: Ferenczi György, az Első Pesti Rackák vezetője
17.15 Zárszó
18.00 Koncert – Hungarian FolkEmbassy (nyitott a külső közönség előtt)
Népdalok a kornak – Arany János népzenében tovább élő versei
Az előadások szünetében farsangi finomságokkal kedveskedtünk a résztvevőknek (hurka, kolbász,
sültek). A konferencia sikerét jelzi, hogy több pozitív visszajelzést kaptunk utólag és a helyszíni
beszélgetések során is. A következő időszakban elindítjuk a kutatási folyamatot, mely közel egy évig
tart majd.
A Hungarian Folkembassy előadásában zajló koncerten már nem csak a délutáni résztvevők, hanem
Iszkáz lakói is jelen voltak. A koncert nagy sikert aratott a helyi művészet-kedvelők körében.

