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Kedves Olvasóink!

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a www.hidakforum.hu aktuális hírlevelét. Forgassátok
haszonnal.
Várjuk a néptáncmozgalomal és egyéb szakmai civil témakörökkel kapcsolatos
kérdéseiteket a honlapon található email címekre és a Fórumba.
Üdvözlettel:
a Szerkesztők

Az elmúlt időszak eseményei

Amerikában vendégeskedtünk

Életre szóló élményeket szereztünk Amerikában, a Seattle-ben élő, magyar táncot és
zenét kedvelő barátaink által szervezett Titi-Tábor alkalmával. A tábort immár húsz
esztendeje szervezik egy gyönyörű szigeten (Raft Island – magyarul Tutaj Sziget), melyet
tengeröblök ölelnek körbe. Környezete erdős, juharos ligetekkel gazdagon tűzdelt vidék,
ahol a szarvasok a házak között, az emberek társaságában legelésznek. A tábori házak
tornácán hangszeres népzene oktatás, az étkezdének is használatos közösségi teremben
néptánc oktatás zajlik.
Bővebben...

V. Magyar - Magyar Konferencia

Bővebben...

XXVIII. Kátai Tánctalálkozó

Nagykátán már 28. alkalommal rendezik meg a 'Kátai Tánctalálkozót, mely az idei
esztendőben augusztus 17-22. között kerül megszervezésre. Öt külföldi ország (Ausztria,
Belgium, Finnország, Olaszország, Szlovákia) táncosai érkeznek a fesztiválra. A
külföldiek mellett nagykátai, illetve környékbeli néptáncegyüttesek is színpadra lépnek.
Bővebben...

Civil pályás letámadás

A Fidesz a demokratikus intézményrendszer letámadásában a közhatalmi szféra és az
üzleti világ után most jutott el a civil szektorig. A Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium honlapján közzétett, „Az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról” szóló törvénytervezet (civiltörvény) lényegesebb elemei
erről szólnak. A politikával átitatott pártállam kiterjesztéséről a civil szférára.

Bővebben...

Előzetes

Zoboraljai táncok

Szeptember 17-én Tatán felső tagozatos és középiskolás korosztály számára szerveznek
táncos képzést hagyományőrzők közreműködésével. A felhívás és jelentkezési lap
letölthető a www.orokseg.hu Doumentumok oldalról. Bővebben...

Néptánc Csoportvezetői Tanfolyam

Képzési felhívás 2011-2013
Néptánc Csoportvezetői Tanfolyam

- melynek elvégzése a pedagógusok számára a 7 évenkénti továbbképzés
pontszerzési lehetőségét biztosítja

Tisztelt Pedagógusok, Táncosok!
Az Alba Regia Táncegyesület kihelyezett Néptánc csoportvezetői tanfolyamot szervez
Pécsett, mindazok számára, akik gyermekek táncoktatásával- néptánc csoport
vezetésével kívánnak foglalkozni, illetve ilyen jellegű felsőoktatási intézményben kívánnak
továbbtanulni. A pécsi képzés szakmai lebonyolítója a Misina Kulturális és Táncegyesület
(Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01142-2009)
A tanfolyam elvégzése a pedagógusok számára a 7 évenkénti továbbképzés pontszerzési
lehetőségét biztosítja.

Bővebb információ:
www.artefolk.hu
www.misinadance.hu

XVII Bakony Néptáncfesztivál
Idén újra meredezésre kerül a XVII Bakony Néptáncfesztivál Október 28-29 én ahová
várunk minden kedves érdeklődőt.
A Fesztivál péntek este az Ajka-Padragkút táncegyüttes és a Zagyva banda közös

műsorával veszi kezdetét.
Az Együtteseknek előzetes regisztráció szükséges amelyet szeptember 30 ig várunk .
A Fesztivál 12 Együttest tud fogadni kb 30-35 fővel mivel a kollégiumi helyek ennyit
tesznek lehetővé .
Az utazást maguknak kell megoldani a kaja és szállás ingyenes .
Üdv Kádár Ignác Náci .

Bővebben...

A Hargita Együttes magyarországi turnéja
Vége van a nyárnak. Az új évadot a Hargita Együttes magyaroszági turnéval indítja,
amelyen Örökség című műsorát mutatja be.

A történelmi Csík vármegye fellelt hagyományaiból összeállított műsorban egy ember
életén és sorsán keresztül egy-egy közösség hagyományai bontakoznak ki – énekben,
zenében, táncban és prózában –, példát adva egy régi kor emberi hitvallásáról, segítségül
hívva önéletrajzi írásokat. A huszadik század második felében rohamosan pusztulásnak
indultak hagyományaink, melyek addig folyamatosan és zavartalanul öröklődtek
nemzedékről nemzedékre. Bartók Béla és Kodály Zoltán a század elején páratlan
népdalkincsre talált, s a recsegő fonográf-felvételeken áthallik egy tiszta, őszinte üzenet a

ma hallgatójának. Olyan világ tárul elénk, melyben mindennek ideje és rendje volt.
Bővebben...

Ajánló
Ajánló-Folklórdokumentációs Központ

1896-ban egy magyar etnográfus, Vikár Béla Európában elsőként rögzített népdalokat
fonográffal. Ezt követően Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László, kiszélesítve a
gyűjtéseket a Kárpát-medencében élő népekre, megteremtették a magyar etnomuzikológia
és a nemzetközi összehasonlító folklórkutatás alapjait. A magasszintű tudományos
feldolgozás mellett mindketten arra törekedtek, hogy a gyűjtött népzenét a kortárs
kultúrába is beépítsék, az oktatás és a közművelődés számára is elérhetővé tegyék.
Tanítványaik egész sora haladt ezen az úton, köztük Martin György, a magyar
néptánckutatás megalapozója, a tudományos kutatás és a folklórrevival mozgalmak
szoros kapcsolatának élő megtestesítője. Ennek a kapcsolatnak az intézményesítését
először az 1970-es évek folyamán kibontakozó táncházmozgalom, s az annak hatására
megújuló színpadi néptáncmozgalom megnövekedett igényei sürgették. Így jött létre
Martin személyes közbenjárásával 1981-ben a Néptáncosok Szakmai Háza. Bővebben...

Könyvtár és kiadványok

Magyarországon egyedülálló csaknem 4000 kiadványt tartalmazó gyűjtemény található a
Nonprofit információs és oktató központ könyvtárában Budapesten, a Maros utcában.
Megtalálhatók:






magyar és külföldi támogató és szolgáltató szervezetek éves jelentései, kiadványai
és szóróanyagai
egy szervezet hivatalos adminisztrációjához szükséges alapvető kiadványok,
példatárak
a civil szervezetek működését érintő jogszabályok, rendelkezések, törvények
gyűjteményei
szakkönyvek szervezetépítés, pályázatírás témakörökben
folyóiratok, periodikák

Nonprofit információs és oktató központ 1122 Budapest, Maros u. 23-25.
Tel.: 06/1/315-3151

Időszaki kiállítások

(1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.)
2011.08.15. - 09.16.: "Ifjú mesterek remekei" a Népművészet Ifjú Mestere címre pályázók
alkotásai.
2011.09.23. - 11.03.: "Népi játékok ma" kiállítás a Hagyományok Háza nép kézműves
tanfolyamok hallgatóinak munkáiból.
2011.11.11. -2012.01.10.: "Mesterremek III." 201-ben Népi Iparművész címet kapott
alkotók kiállítása.
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