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Kedves Barátaink!

Az elmúlt hónap olyan gazdag volt néptáncos-népzenei programokban, hogy a
szerkesztőknek komoly fejtörést okozott, hogyan válogassanak belőlük.
E havi Hírlevelünket rendhagyó módon nem az elmúlt időszak esemény-beszámolóival
kezdjük, hanem a július havi előzetesekkel.
Őszintén reméljük, hogy hírlevelünkből egyre többen értesültök az országban zajló
néptáncos táborokról, fesztiválokról. Ezen események kapcsán lehetőség nyílik a
személyes kapcsolatok elmélyítésére is. Ez az időszak ezért is különösen fontos a
néptáncos társadalom számára.

Július havi előzetes:

V. Folkológia népzenei Tábor

Téka tábor, programajánló

Az alábbi programokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
- Május 20 péntek 19 óra Kalotaszeg - a Honvéd Táncszínház elóadása Veszprémben a
Hemoban
- Május 22 vasárnap 16 óra Malomkő Táncház
- Júnus 24 péntek 18.30 órától Szent Iván-éji Mulatság Hidegkúton Halmos Bélával és a

Kőris Zenekarral
- július vége Téka tábor Nagykálló-Harangod

VII. Kiscsőszi Pajtafesztivál

Bővebben...

Somló Hangja Fesztivál
A ZENE ÉS A BOR FESZTTIVÁLJA
Világzenei koncertek Népzenei koncertek, Jazz koncertek
Részletes program hamarosan a www.somlohangja.com oldlon
A Fesztivál négy napon át zajlik majd az Erdődy Kastély parkjában, ahol kiváló
népzenészek, jazz muzsikusok és világzenei bandák lépnek színpadra. Csütörtökön,
pénteken és szombaton 15.00-tól kezdődnek a programok az eddig megszokott
minőségben (délelőtti programokat nem tartunk), vasárnap pedig a régió művészeti
csoportjainak részvételével egész napos színpadi műsorsorozattal várjuk a vendégeket. A
jegyek ára változatlan marad, a 14 éven aluliak ingyenesen látogathatják a fesztivált.

Ez történt júniusban:

Szent Iván FolkFest

3 nap 3 helyszín - külföldi és magyarországi néptáncegyüttesek, népzene, világzene, jazz,
filmvetítés, népi játékok
Fő tér - FOTON Nagyszínpad, Erdészeti Múzeum - BLAGUSS-AGORA Pódiumszínpad

Sopronban 2011. 06. 24-26-a között
Bővebben...

Hidegkúti Művészeti Napok

Bővebben...

Baranyai Felnőtt Néptánc Találkozó

Bővebben...

III. KÁRPÁT- MEDENCEI TŰZUGRÁS FESZTIVÁL

Bővebben...

12. TATAI SOKADALOM AZ ANGOLPARKBAN
2011. JÚNIUS 17-18-19. péntek-szombat-vasárnap

Bővebben...

KONZERT

25 Jahre ungarischer Geigenbaumeister 10 Jahre in St. Pölten

Einladung zum KONZERT 9. Juni 2011, 19 Uhr Synagoge St.Pölten 3100 St. Pölten Dr.Karl-Renner-Promenade 22 Bővebben...

I. Pünkösdi forgórózsa fesztivál

2011. június 11., szombat 10.00 - 24.00 óráig Tatabányán, a Puskin Művelődési Házban
és környékén
Bővebben...

Néptáncos pünkösd
Pünkösd hétvégéje a magyar néptánc
mozgalom egyik legszínesebb időpontja.
Több százezer néptáncos és népzenész
mozdult meg a különböző közösségi
eseményeken, fesztiválokon, vallási és
egyéb kulturális ünnepi alkalmakon.

Így volt ez a régiónkban is. Pénteken este
a Sümeg Néptáncegyüttes töltötte meg a
sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési
Központ színháztermét. Óvodások és nagymamák ugyanazon a színpadon járták az év
folyamát megtanult táncokat és játékokat. Összesen négy korosztályban több, mint száz
néptáncos lépett a színpadra kivívva a mindig hálás sümegi közönség elismerését. Igazi
családias ünnep és szép szakmai esemény volt ez a gála, melynek a Tegnap zenekar is
részese volt.

Bővebben...

ELHOZTÁK A „PÁNTLIKÁKAT” ÉS
„BOKRÉTÁKAT” – SZÓLÓTÁNCVERSENY
SZARVASON
A tatai Porozó Táncegyüttes 4 tagja jutott be a szarvasi szólótáncfesztiválra, ahol
vasárnap a zsűri döntése alapján mind a négyen(!) átvehették a legjobbaknak járó díjat,
mely szerint ezután Barta Réka és Szabó Kincső pántlikás táncos, Körtvélyesi Ákos és
Szabó Marcell pedig bokrétás táncos címmel büszkélkedhet!

Bővebben...

www.hidakforum.hu www.apteegyesulet.hu
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
8494 Kiscsősz, Kossuth u. 47.
Tel.: +36-20-378-6459 E-mail: cimbi@iplus.hu

Leiratkozáshoz kattintson ide!

