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Kedves Barátaink és Partnereink!

Örömmel küldjük Nektek e havi, az elmúlt időszak eseményeit is bemutató hírlevelünket.
Köszönjük a sok megkeresést, várjuk továbbra is híreiteket, beszámolóitokat. Egyre
többen csatlakoztok hozzánk és ez még örömtelibbé teszi munkánkat.
Egy újabb kéréssel fordulunk hozzátok:
Szeretnénk a Fórumot még aktívabbá tenni.
Várjuk ötleteiteket, téma-felvetéseiteket. Biztosan vannak olyan témakörök, amelyeket
közösen megvitathatnánk ezen a platformon. Emellett használhatjuk a fórumot a gyors
információ cserére is. Ilyenek például a nyári táborokkal, képzésekkel, rendezvényekkel
kapcsolatban felmerülő konkrét kérdések.
Üdvözlettel:

A szerkesztők.
Áprilisi események

Több, mint százan vettek részt a Minden Magyarok Tánca című
programban
A Táncház Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület közös szervezésében zajlott a
Minden Magyarok Tánca című program az Országos Táncháztalálkozó vasárnapján.

A szervezők célja az volt, hogy a külföldön élő – a magyar tánc-és zenei kultúrát ismerő,
gondozó –magyarok az Anyaországban, egy jelentős eseményen, áldozatos munkájukhoz
méltó módon mutathassák be tudásukat. Kiváló alkalom volt ez arra is, hogy a világ
legkülönbözőbb részein élő, de nagyon hasonlóan gondolkodó magyar emberek
találkozhassanak, beszélhessenek közös ügyeikről.
A szervezők is meglepődtek azon, hogy a programra több, mint százan jelentkeztek
táncosként, vagy zenészként.
Vasárnap délelőtt izgalommal telt várakozással gyülekeztek a vendégek a Vásárhelyi
teremben, ahol alig egy óra alatt összeállt a színpadi bemutató. A világ legnagyobb magyar
néptáncegyüttese mezőségi és szatmári táncokat járt a Küzdőtér nagy színpadán. A levegő
megtelt érzelemmel.
Néhány olyan táncost is köszönthettünk a sorainkban, akik nem magyarok. Más országokban,
más kultúrán nevelkedve kezdtek a táncunkkal foglalkozni és most kiválóan ismerik, művelik
azt.
Boldog Születésnapot Országos Táncháztalálkozó!

A szálak és az agyag varázsa című kiállítás

Megtekinthető 2011. április 20-ig

A Vajdasági Magyar Folklórközpont Alapfokú Népi szőttes és fazekas tanfolyamai
hallgatóinak bemutató kiállítása.
Helyszín: Óbecsei Népkönyvtár, Fő u. 11.
Szeretettel várunk Mindenkit!
Bővebben: www.vmf.org.rs

Tánc Világnapi műsor – 2011. április
29.(péntek) 18.30 – Jótékonysági est a
viski (kárpátaljai) református magyar
óvoda javára

Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ
Hagyományosan a Tánc Világnapi műsorunk bevételéből, egy – a Kárpát-medencében
szórványban élő – magyar közösséget kívánunk támogatni. Tavaly, 2010. májusában az
alsóbodoki magyar tannyelvű kollégium javára ajánlottuk fel az összegyűlt pénzt.
Az idei műsorban a viskieknek szeretnénk segíteni. Visk 5000 lakosú kisváros Kárpátalján,
Budapesttől 420 km-re, a volt Máramaros vármegyében. A helyi ukrán óvodában megtűrik
a magyar gyerekeket, ezért az ott élő magyar közösség és magyar református egyház
saját óvodát épít. Már csak a tetőhöz hiányzik annyi pénz, hogy az építkezést be tudják
fejezni. Ennek javára szeretnénk felajánlani az est bevételét. Nagy örömünkre kárpátaljai
zenészek, táncosok, viski hagyományőrzők is bemutatkoznak műsorunkban, köztük a
híres Pál család, akik zenepedagógiai munkásságukkal és a kárpátaljai népzene
népszerűsítésével vívtak ki maguknak hírnevet hazánkban is.

Bővebben...

A Hétmérföldes Kulturális Egyesület
programajánlója
Cimbaliband koncert, új számokkal, majd éjszakába nyúló mulatás a Zagyva Bandával!

Helyszín: Debrecen, Hatvan u. 32. Időpont: 2011. április 30. kapunyitás: 19.30

Április-Május:

Apte Művészeti Egyesület tervezett
programjai a következő időszakra

2011. április 11. Fellépés Budapesten a Néprajzi Múzeumban (4 pár táncos és a Fajkusz
Banda).
2011. április 17. Az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, a Magyarpolányi művészeti iskolások
és a Tegnap zenekar fellépése Edelsbachban (Ausztria).
2011. április 21-24. A Művészeti Iskola továbbképzőseinek és a Veszprém Táncegyüttes
tagjainak közös edzőtábora Kiscsőszön.
2011. május 1. Előadás Ajkán, a városi ünnepségen (Művészeti Iskola ajkai csoportjai,
Ajka-Padragkút Táncegyüttes).
2011. május 8. 10.00 óra Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó Veszprémben,
az Óváros Téren. Bővebben...

Májusi előzetes:

Egész napos táncünnep Veszprémben
Egész napos táncünnep Veszprémben, 2011. május 8-án, a Gizella Napok keretében.
Délelőtt 10.00-tól a megye gyermek néptánccsoportjai lépnek fel az Óváros téren, délután
17.00-tól a felnőttek Vándorvigadalma rendeti meg a Várban felállított szabadtéri színpad
deszkáit.

Bővebben...

Ide lában ne tova!

