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Kedves Barátaink!

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe júliusi hírlevelünket. Az elmúlt hetek gazdag eseményeiből
válogattuk beszámolóinkat. A nyári eseményeken sokkal közületek találkozhattunk személyesen
is, ami nagy örömünkre szolgát. Ez igen fontos a kapcsolattartás, a barátságok szövögetése
szempontjából. Ám történt egy olyan „esemény” is, amely sokunkat elkeserített. Olvassátok el az
alant következő levelet:

Az elmúlt hetek eseményei
Beszámoló a Táncos Tehetségek Tábora című
programunkról

Június 19-24-ig zajlott Kiscsőszön a Táncos Tehetségek tábora. A táborra 72 felső tagozatos
általános iskolás gyermek jelentkezett. A gyerekek kiváló táncos felkészültségének
köszönhetően az oktatott két táncanyagot magas szinten sajátították el néhány nap alatt. A tábor

első szakaszában Hahn-Kakas István és Tombor Beáta mezőföldi táncokat tanított. A tájegység
jellemző táncait (ugrós, csárdás, friss, kanásztánc) megismerték improvizatív módon táncolták a
gyerekek. A fiúk az erdei kirándulás alkalmával vágott botokat maguk „fűtötték” egyenesre a
tábortűznél, így mindenki a saját botjával táncolhatta a kanászt. A táncok mellett sok mezőföldi
népdalt is megismertek a gyerekek.
Bővebben...

Beszámoló a Gyakorló Táncosok és Táncoktatók
Tábora című programról

2011. július 3-tól július 8-ig zajlott Kiscsőszön a Gyakorló táncosok és Táncoktatók Tábora. A
rendezvény az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezésében zajlott. A program évrőlévre egyre nagyobb sikert arat a fiatal táncosok és oktatók között. Mára elértük, hogy az ország
minden részéből érkeznek hozzánk érdeklődők, akik valóban oktatással foglalkoznak, vagy ezt a
tevékenységet tervezik végezni. A gyakorló táncosok nagy részét 17-25 éves fiatalok adták, akik
az ország jelentősebb táncműhelyeiben dolgoznak. Többen jelen voltak a Magyar
Táncművészeti Főiskola hallgatói közül is. Bővebben...

Beszámoló a VII. Kiscsőszi Pajtafesztiválról

Immár hetedik alkalommal zajlott az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
szervezésében, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, a Kiscsősz Község Jövőjéért
Alapítvány és Kiscsősz Önkormányzata partnersége mellett a Kiscsőszi Pajtafesztivál, mely
mára a magyar népzenei és néptáncos mozgalom egyik legismertebb és legkedveltebb
rendezvénye lett. Olya esemény ez, melyet a szakmai igényesség mellett a helyi kultúra, a
környezeti értékek kihangsúlyozása és a családiasság is jellemez.

Bővebben...

KAMONDI LOVAS NAP

Veszprém Megyei Bajnokság Kamondi Fordulója„B” kategóriás díjugrató lovasverseny
Időpont: 2011. július 16. (szombat)
Helyszín: Kamond, Faluházzal szembeni terület

Bővebben...

A zene és a bor fesztiválja

Multikulturális élményekkel gazdagította a Somló Hangja programsorozata idén is a júliusi
fesztiválozókat. Ezúttal a világzene és a népi muzsika színpadai előtt szórakozott a közönség.
Az összművészeti találkozó célja ezúttal is a Somló és térsége, mint borvidék és, mint turisztikai
célpont bemutatása volt. Ennek jegyében nyílt meg csütörtökön Boldizsár Zsolt festőművész
kiállítása „Somló, te mindenem” címmel a dobai faluházban. A művész képein a Somló ezer
arcát vitte vásznakra, amellyel szülőföldje előtt tiszteleg.
Bővebben...

Előzetes

Jobbágytelki Falunap szervezésének és
rendezésének támogatására

Kérjük legyen segítője és támogatója a Vitézi Ének Alapítvány azon törekvésének, hogy a Felső
Nyárádmenti Jobbágytelkén Falunapot szervezzen, a Jobbágytelki Kulturális Egyesülettel
közösen 2011. 08. 13-án
Bővebben...

Nyári ürömök…
Az elmúlt hónapokban – hetekben rengeteg néptáncos megfordult Kiscsőszön. Gyermekeknek
és felnőtteknek szóló táborok, fesztivál, képzések, baráti találkozók vonzották az ismerőseinket
kis falucskánkba. Feleségemmel, Beával büszkék voltunk rá, hogy ilyen sok Barát talál örömöt
abban, hogy meglátogat minket, néhány napot eltölt nálunk.
Volt egy „Barátunk”, aki a többieket felülmúlva mélyebb nyomokat hagyott bennünk. Ő volt az,
aki a „szakmai szobánkba” belopózva ellopta az elmúlt évben összespórolt dollárunkat és
eurónkat.
Kedves Barátunk! Boldog nyarat kívánunk Neked! Kérünk, hogy pihenj, napozz és kirándulj
helyettünk is a pénzünkön!
Barátsággal, Bea, Cimbi

Felhívás:

Tisztelt Táncegyüttes vezetők táncosok :
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 .
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