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Kedves Barátaink!
Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe e havi hírlevelünket.
A közelgő hétvégi XXX. Országos Táncháztalálkozón reményeink szerint minél többen
találkozunk személyesen. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra,
hogy a minden Magyarok Tánca programjának zenéi letölthetők honlapunkról. Részletes
információt az eseményről magyarul és angolul ugyanitt találtok.
A www.tanchaztalalkozo.hu c. honlapon is folyamatosan frissítve vannak a
Táncháztalálkozóhoz kapcsolódó információk.
Hála Nektek egyre több eseményről kapunk tudósítást a honlap szerkesztéséhez. A
hírlevél összeállításakor a bőség zavarában voltunk, hiszen olyan sok tudósítást,
meghívást kaptunk. Ezúton is köszönjük Mindannyiótoknak és természetesen továbbra is
várjuk a híreket.
Üdvözlettel:
A szerkesztők

A közelmúlt eseményei:

"El vagyunk menve idegenbe”

Március 11-től hat napot töltöttek egy erdélyi kicsi falu, Búza lakói Litéren. A 15 fős csoport
idős tagjai közül többen most lépték át először Magyarország határait. Ennek oka csupán a
nyugati civilizációtól mentes, érintetlen világ lehetőségeivel függ össze. A gazdálkodás,
amely a megélhetés központja nem kínál nagy lehetőségeket.
Házigazdáik a litéri Zöldág és Szárazág táncegyüttesek tagjai voltak, akik nagy
odafigyeléssel, hatalmas szeretettel fogadták vendégeiket.

Bővebben...

Üzenet Haza a Galga-mentén

Ismét mélyre ható élményekkel gazdagodott az Üzenet Haza című műsorunk stábja.
Nemrégiben a Galga-mentén tartottunk előadásokat. Püspökhatvan, Galgahéviz és Tura
települések fogadták a társulatot. A püspökhatvani műsor (március 12.) után hangulatos
táncház is kerekedett, ahol a helyi hagyományőrző táncosok vezették a mulatságot.
Galgahévizen is többször visszatapsolta az előadókat a közönség. Tura a produkció
zenekarának (Zagyva Banda) városa. Zsúfolásig telt színházterem és sokáig zúgó vastaps
köszöntötte a műsort. Az előadók – érezve a közönségtől áradó szeretetet – a szokásosnál
is nagyobb lendülettel és átéléssel adták át az Üzenetet. Köszönet turai Barátainknak a
szervezésért!

Képek: https://picasaweb.google.com/zagyvabanda/UzenetHazaTurne?authkey=Gv1sRgC
I250qicjpK5sQE#

Lakodalom volt a mi utcankban

A New Jerseyben működő Csűrdöngölő Néptáncegyüttes és az Életfa zenekar

március 19-én nagy sikerrel adta elő Lakodalom van a mi utcánkban című
műsorát.

Képek:
https://picasaweb.google.com/csurfolk/LakodalomPics?authkey=Gv1sRgCPPztPjF36bBggE&f
eat=directlink

Utolsó óra táncház a Fonóban, 2011.
március 30-án, 18.30
Utolsó óra táncház a budai Fonóban. Haladóknak györgyfalvi táncokat tanít: Szűcs Gábor
és Szűcsné Urbán Mária. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna széki táncokat tanít a
kezdőknek. A Táncház moldvai és gyimesi táncokkal indul.

Ajánló:

Fergeteges Tavaszköszöntő Táncház Péteriben

Április 9-én 17 órától gyerektáncház és 20 órától hajnalig felnőtt táncház a Kalapos
együttessel. A táncoktatást Petneházy Kata és Balázs Péter tartja. Minden
táncházkedvelőt szeretettel várunk. Érezd át Te is és legyél részere a péteri táncházak
hangulatának!

Bővebben...

A Honvéd Bakony Táncegyüttes
bemutatja Holttenger című előadását

„Hol vagyunk hát?
A Mezőségnek hívott erdélyi dombvidék kellős közepében (…), távol a vasúti és szellemi
közlekedés ütőereitől, hajdani lápok, tavak, nádasok kiszikkadt völgyében. Makkai Sándor
püspök úr néhány évtizede regényt írt rólunk vagy inkább segélykiáltást, az volt a címe:

Holt-tenger. Hasonlatos hozzá valóban a vidék domborzata. Valamikor tenger volt itt,
azután elment valamerre, mi itt maradtunk, hasonlóképpen a vízi világból a természet
sanyarú változásaiban az élelmes kétéltű békák is. Itt koncerteznek a házunk alatt a
tocsogós réteken.”
/Sütő András/

Bővebben...

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...

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...

Kedves Táncosok, Együttesvezetők!

A tatai Pötörke Népművészeti Egyesület 2011. április 30-ra (szombat) továbbképzést
hirdet ifjúsági és felnőtt táncosok részére.
Téma: viski táncok (Kárpátalja)
Tanít: Busai Norbert és Busai Zsuzsanna
Kísér: Kincső zenekar
Helyszín: Tata, Református Gyülekezeti Otthon, Kocsi utca 15. (A református templom
mellett).

Bővebben...

Figyelő:
A Veszprém Megyei Néptánc Egyesület a veszprémi Városi Művelődési Központtal
közösen

MEGYEI NÉPTÁNC FESZTIVÁLT
rendez a Gizella napok keretében a Veszprém megyében működő gyermek néptánc
csoportok részére.

A rendezvény helyszíne: Veszprém, Óváros tér
Rossz idő esetén: Városi Művelődési Központ Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.

Időpontja: 2011. május 8. (vasárnap)
A rendezvény célja, hogy a megyénkben működő gyermek korosztályú néptánccsoportok
zsűri előtt mutathassák be éves munkájuk eredményét, új koreográfiáikat, s ezek szakmai
véleményezésben részesüljenek Egyben ismerkedési, kapcsolatteremtési alkalmat
teremteni a gyermektáncosok és a táncpedagógusok között.
Bővebben...

„ÖRÖKSÉG” KÖZÉP- DUNÁNTÚLI
GYERMEK NÉPTÁNC FESZTIVÁLT
rendez a régióban (Fejér-, Komárom- Esztergom- és Veszprém megyében)
működő gyermek néptánc csoportok részére.

A találkozó célja:
Lehetőséget adni a régióban működő gyermek néptánc együtteseknek a színpadi
bemutatkozásra, melyet 3 fős zsűri értékel. Egyben ismerkedési, kapcsolatteremtési
alkalmat teremteni a gyermektáncosok és a táncpedagógusok között. A legjobb
csoportoknak továbbjutást biztosítani az Országos Örökség Fesztiválokra, illetve a
Gyermektánc és az Ifjúsági Antológiára a zsűri döntése alapján. Az azokon való részvétel
jutalom, szakmai elismerés. Az országos fesztivál nem verseny, zsűrizés nincs.

Bővebben...

Népművészet Ifjú Mestere
A Népművészet Ifjú Mestere pályázatokat az idén május 6-ig lehet benyújtani a
Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére. A tárgyalkotók és az
előadóművészek értékelése május végén várható.

Bővebben: www.hagyomanyokhaza.hu

Kedves Táncházas Barátaink!

Észre sem vettük, de az idő senkit sem kímélve, nagyon gyorsan elmúlt. Mi, akik valamikor
világot megújító fiatalok, éjszakákon áttáncoló vadak voltunk, mára őszülő öregek,
gyerekeinkért (unokáinkért) felelős bölcs (?) szülők, nagyszülők lettünk. Ez azonban nem
jelentheti azt, hogy gondolkodásunkban, világszemléletünkben is megöregedtünk volna.
Hisszük, hogy a táncházas nemzedék ma is progresszív gondolkodású, újító szándékú
generáció, amelyik fontos, a magyar, a Kárpát-medencei és az európai kultúra
szempontjából meghatározó mozgalmat indított és terjesztett el, nem csak
Magyarországon, de az egész világon.

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!

