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Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Veletek, hogy www.hidakforum.hu című honlapunk
működik.
Kérünk benneteket, hogy az általatok fontosnak ítélt információkat a jövőben is juttassátok el
hozzánk. Örülnénk, ha segítenétek a szerkesztésben azzal, hogy megfogalmazzátok híreiteket, fotót,
kiegészítő anyagokat csatolnátok hozzájuk. A hírlevél szerkesztői: Erdős Ildikó e-mail:
erdosildi@vipmail.hu, Kovács Norbert e-mail: cimbi@iplus.hu, a honlap szerkesztője Lakat Balázs email: photon3d@gmail.com . Az információkat néhány hétig még ezekre, a címekre várjuk, később
értesítünk benneteket a honlaphoz tartozó e-mail címről.
Hírlevelünk főként az Egyesületünk és közvetlen partnereink által bonyolított programokról informál
benneteket. Szívesen közöljük a kívülről érkező információkat is. A honlapon minden bejövő adat
szerepelni fog.
Terveink szerint a Hidak Harsona minden hónap végén megjelenik az aktuális abban a hónapban
történt eseményekkel és fontos információkkal.

E havi számunkat sajnálatos módon egy szomorú hírrel kell kezdenünk:

Őszinte együttérzéssel gyászoljuk a Jászsági Népi Együttes fiatal
tagjait, akik a november 18-án, csütörtökön kora hajnalban történt tragikus balesetben elhunytak.
A Fonó táncházából indultak haza a Jászsági Népi Együttes táncosai, akik a közlekedési balesetben
szerencsétlenül jártak.
Megrendülten osztozunk a gyászban a táncosok hozzátartozóival, valamint a
Jászsági Népi Együttes minden tagjával. A sérülteknek mielőbbi
gyógyulást kívánunk!

A Fonó táncházban a november 24-ei táncház helyett gyertyagyújtással
emlékeztek a szerencsétlenül járt fiatalokra.
A december 15-ei Utolsó Óra táncház megemlékezés lesz az elhunytakra,
ahol a Jászsági Népi Együttes a "Boldog Lelkek Tánca" című műsorát fogja bemutatni.
(rendező és koreográfus: Szűcs Gábor)
Az est teljes bevételét az áldozatok hozzátartozóinak ajánlják fel.
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Örökségünk nyomán, 2010. október 16-án
Október 16-án Litéren rég nem látott táncos tömeg jött össze. A település adott otthont a Vastag
Richárd és Strack Orsolya által vezetett táncos továbbképzésnek, melynek anyaga az erdélyi Búza
település tánca volt. Az érdeklődők létszáma meghaladta a nyolcvanat. A tánc alá való muzsikát az
oktatás alatt az Eszterlánc zenekar szolgáltatta. A nap közben felgyülemlett jókedv, az új tánc adta
élmények megalapozták az esti táncház hangulatát, melyben az Eszterlánc bevezető muzsikáját
folytatva Pál István Szalonna, Koncz Gergely, Mester László, Szabó Gergő, Porteleki Zoltán
játszották a rendeket

Felnőttképzés Magyarpolányban, 2010. október 30. 31.-én

Nagy sikerrel tartotta meg az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre október 30-31én Magyarpolányban felkészítő képzését. A magyar táncélet legkiemelkedőbb személyiségei
oktattak bogártelki, bagi táncokat, nagyecsedi magyar verbunkot, ördögfüzesi sűrű és ritka
fogásolást.
A két napos képzésen közel hetvenen vettek részt.
Oktatók voltak: Szabó Szilárd és Németh Ildikó, Moussa Ahmed és Hajdú Zsuzsanna, Végső Miklós,
Kádár Ignác.
Szombaton a Tegnap zenekar muzsikált a hajnalig tartó táncházban, melyet az Apetka tánccsoport
és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes rövid műsora nyitott meg.
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Elismerésben részesült a Kőris együttes

A veszprémi kötődésű Kőris zenekar a közelmúltban, nagy elismerésben részesült. A Bonyhádon
megrendezett XIV. Országos Népzenei Fesztiválon az öttagú együttes Szatmári
dalok összeállításával érdemelte ki a szakmai zsűri elismerését és nyerte el a kiemelt nívódíjat.
A 2004-ben indult és az óta több alkalommal bővült csapat tagjai: Bódis Edina zenekarvezető,
hegedű, Farády Tamás brácsa, koboz, citera, tekerőlant, Búzás Csaba nagybőgő, dob, Boksa Kata
ének, tánc, Közreműködő: Csatlós Melinda klarinét.
Sikeres működésükhöz szeretettel gratulálunk!

XVI. Bakony Néptáncfesztivál
2010. november 5. – 7.

Ajka Város Önkormányzata, az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, a Veszprém Megyei
Néptáncegyesület és a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ szervezésében 2010.
november 5-7-én megrendezésre került a XVI. Bakony Néptáncfesztivál.
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A Néptáncfesztivál előestéjén került sor az Ajka- Padragkút Táncegyüttes önálló estjére, ahol
bemutatták az elmúlt év munkájának eredményét. A műsor címe „Anno 1969”, mely Martin
György néprajzkutató munkásságának állított emléket, hiszen az együttes által felidézett táncokat
ebben az évben örökítette meg. November 5-én este 19: 30-kor kezdődött az előadás, amelyben
kalotaszegi román -, bonchidai cigány, román és magyar-, magyarborzási-, valamint ördöngösfüzesi
táncokat láthatott a közönség. Önálló estjükre már a Bakony-Néptáncfesztiválon másnap fellépő
együttesek közül is sokan megérkezek, hogy a gálaműsor utáni táncházban tapasztalatcserére
nyíljon lehetőségük. A fesztivál minden évben számos adatközlő táncost és zenészt látott vendégül,
tavaly érkeztek hagyományőrzők Gyimesből, Vajdaszentiványból, Magyarpalatkáról, 2010-ben
Csíkszentdomokosról, Gyimesből és Sepsiszentgyörgyről látogattak el hozzánk. Az előadás és a
fesztivál kísérő zenekara a Szereth Zenekar, muzsikáltak még a gyimesi Zerkula Emlékzenekar
valamint a sepsiszentgyörgyi Heveder Zenekar.
A fesztivál gálaműsora este 8 órától vette kezdetét.
A zsűri által legszínvonalasabb produkciók a következők voltak:
1. Rába Néptáncegyüttes Egyesület: Palatka környéki táncok
2. Kiscserókok Táncegyüttes: Rábaközi Táncok
4. Kertész Táncegylet: Zalai Táncok
3. Erdélyi hagyományőrzők: gyimesi Zerkula Emlék Zenekar, csíkszentdomokosi hagyományőrző
táncosok és zenészek, sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar, valamint velük együtt táncolt 1 pár
minden résztvevő együttesből.
Ezen kívül még kiosztásra került 3 szólótáncosi Nívódij, 2 a Martin György néptánc szövetség által
felajánlott különdíj valamint a Jászság Népi Együttes és a Zalai Táncegyüttes tábori díja.
Összességében úgy érezzük, hogy fesztiválunk vendégei elégedetten, szép emlékekkel telve
távoztak.
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„Üzenet Haza”
Civil kapcsolatépítő túra és előadássorozat Erdélyben, 2010. november 20. – 27.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2010. november 20-27. között erdélyi körutazást
bonyolított le, melynek célja, hogy a szervezet megerősítse, tovább építse erdélyi civil és
kulturális kapcsolatait. Az utazás állomásai – két város mellett – főként kisebb falvak voltak,
ahol megismerkedtünk a helyi közösségi életet szervező, irányító szakemberekkel, civil
szervezetekkel, egyházi vezetőkkel. Küldöttségünk az Üzenet Haza című előadás szereplői
gárdája, akiknek tagjai egyben egyesületeket is képviselnek. Kádár Ignác, az Ajka-Padragkút
Táncegyesület elnökeként, Kovács Norbert az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület elnökeként
és az Apte Művészeti Egyesület elnökségi tagjaként, Bábics Valéria közművelődési
szakemberként vett részt az utazáson
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A Nógrád Táncegyüttes Jubileumi gálája 2010. november 27. – én került megrendezésre

Salgótarján Város Sportcsarnokában

Egy kis előzetes decemberi programajánlónkból:
December 1.-én:
Utolsó óra Táncház a Fonóban, 2010. december 1-én A táncházban a Zagyva zenekar muzsikál.
Műsoron: Magyarszentbenedeki, szászcsávási cigány és haranglábi román táncok.
December 11.-12.-én
A Veszprém Megyei Néptánc Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2010.
december 11- én néptáncos képzést tart Kiscsőszön felső tagozatos és ifjúsági korosztályú
gyerekek számára. A képzés témája igazodik az országos gyermek szólótáncverseny kötelező
anyagához, nyírségi táncokat tanulhatnak a résztvevők.
Bővebben honlapunkon tájékozódhattok a képzésről.
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