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Kedves Barátaink!

Aktuális hírlevelünk nem kezdődhet mással, mint a jövőnket érintő legaktuálisabb üggyel.
A Nemzeti Kulturális Alap – a gazdasági átalakulás és nadrágszíjszorítás hozadékaként
és persze szakmai szempontok alapján – átszerveződik, a jövőbeni pályázati
lehetőségeink bizonyára lényegesen változnak, korlátozódnak. A Népművészeti
Kollégium összevonásra kerül a Közművelődési kollégiummal, így a népművészet ügyét
képviselő személyek száma megfeleződik az NKA-nál. Az NKA új elnöke L. Simon
László lesz, aki a kisebb források ellenére szeretné, ha a népművészet pozíciója nem
romlana, bátorító nyilatkozatokat tett ezzel kapcsolatban. Nem is tudom, mi lenne velünk,
ha az ilyen megnyugtató, bátorító vállveregetések időről – időre nem lendítenének át
minket aktuális rémületeinken, vagy éppen reményvesztettségünkön.
Nos, a világgazdaság hírei nem sok jóval bíztatnak. A sor elején álló dominók elbillenni
látszanak és – talán nem is olyan sokára – megtörténhet, hogy az eddigieknél is
súlyosabb válság söpör végig Európán. Abban a helyzetben erősen súlyát veszítheti a
vidéki kis szervezetek munkájának támogatása, de a nagyobb kulturális hálózatok
fenntartása is. Látszik ez már a 2012-es költségvetés összegein is. Mit tehetünk?
Tartsunk ki, hiszen nincs más út! Ne menjünk mi is külföldi vendégmunkásnak, mert ez
csak a mi gondjainkat oldhatja meg (időlegesen)! Tartsunk ki, mert aki fennmarad, az
levegőhöz juthat, aki fennmarad, az viheti tovább a „gyengék” által elvesztett ügyeket.
Ügyeinket pedig tovább kell vinni…
Tisztelt L. Simon László Úr! Ne feledje bátorító szavait. Ne feledje, hogy ez a Kormány a
nemzettudatosság szelén lovagol ma is. A nemzeti érzelmek táplálására pedig a nemzeti
kultúra ismerete és tisztelete a legjobb. Láttunk más irányokat is… (!)
Köszönjük a Népművészeti Kollégium tisztességes munkáját. Köszönjük, hogy a
pályázatok mögött meglátták az „ügyet”, köszönjük, hogy lehetőséget adtak a vidéknek
és a határon túli magyarságnak is. A kollégium tagjai:

A kollégium vezetője:










Varga Albin, igazgató, Művelődési Ház és Könyvtár (Gencsapáti)
Agócs Gergely, néprajzkutató, a Hagyományok Házának tudományos
munkatársa (Gyermely)
Balogh Balázs, néprajzkutató, MTA Néprajzi Kutató Intézete, igazgató
(Budapest)
Barcsay Andrea, fazekas, néprajzkutató, igazgató, Kézműves Szakiskola és AMI
(Békéscsaba)
Kiss Ferenc, ETNOFON Bt. Képviselő (Budapest)
Lelkes Lajos, szerkesztő, táncfolklorista, a Mezőgazda Kiadó igazgatója
(Budapest)
Ratkó Lujza, néprajzkutató, Jósa András Múzeum (Nyíregyháza)
Szathmári Ibolya, ny. múzeumigazgató (Debrecen)

Nemrégiben történt
Bakony Néptáncfesztivál
– a hagyományokhoz hűen

Régi fényében tündökölt az ajkai Bakony Néptáncfesztivál. A rendezvényt az AjkaPadragkút Néptáncegyüttes vezetői, Kádár Ignác és Nagypál Anett, az Együttes tagsága
és a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ munkatársai – kiemelve Bábics
Valéria igazgatónő – szervezték.
Pénteken este az Ajka-Padragkút Táncegyüttes és a Zagyva Banda hatalmas sikert
aratva mutatta be közös gálaműsorát, melyre az ország minden részéből érkeztek
szakmabeliek.
Szombaton tíz órától zajlott a Bakony Néptáncfesztivál 14 együttes részvételével. A
hangulat már a délelőtti órákban a tetőfokára hágott, tovább fokozódott az esti
gálaműsorig és az azt követő táncházig. A gálában a díjazott táncegyüttesek mellett
Vajdaszentiványból, Szucságról, Pálpatakáról érkezett hagyományőrzők is táncoltak. A
táncházi muzsikát az erdélyi Heveder zenekar és a Zagyva Banda szolgáltatta.

Külön díjak:













2012 Csángó Fesztivál Hagyományőrző Gálájába meghívást kapott:
Kurázsi Táncműhely – Kecskemét Névnapköszöntő c. koreográfiája
Bot-ladozók – Ürömi Öröm Néptáncműhely Kalotaszegi táncok c. koreográfiája
Hagyományok háza különdíja:
Balaton Táncegyüttes – Siófok
Pöndöly Néptáncegyüttes – Komló
Ajka-Padragkút Táncegyüttes - Ajka
ELTE Néptáncegyüttes – Budapest
Martin György Néptáncszövetség különdíja:
Bot-ladozók – Üröm
Kiscserókok Táncegyüttes – Győrszentiván

Együttesi díjak:
Pénzjutalom és a Táncház Egyesület jutalom csomagja:





I. Kertész Táncegylet – Budapest
II. Rába Táncegyüttes – Győr
III. Táncol„kodo” – Székesfehérvár

Jó hangulatban zajlott a kiscsőszi ifjúsági
továbbképzés

Október 22-én került megrendezésre a mérai páros táncokra és györgyfalvi legényesre
alapuló ifjúsági továbbképzés Kiscsőszön, melyre ismét sok fiatal jelentkezett. A teljes
létszám meghaladta az ötven főt. A páros táncokat Lőrincz Hortenzia és Kovács Norbert,
a legényest Sikentáncz Szilveszter tanította. A versenyre való felkészülés mellett sokakat
csak a tánctanulási lehetőség vonzott a képzésre.

Október 22-én ismét volt Kocsmatáncház
Litéren
Az egyre népszerűbb litéri Kocsmatáncházban ismét
sikerült „kirúgni a ház oldalát”. A Fondor zenekar és
muzsikus barátaik nagy mulatságot rendeztek a szép
számú látogatónak.

Novemberi események

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
továbbképzése

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Dél-Dunántúli régiója és a Babits Mihály
Művelődési Ház továbbképzést szervez a IV. Országos Gyermek Szólótáncverseny
kötelező anyagából pedagógusok és gyermekek részére. A verseny a művészeti
alapiskolák részére íródott ki.
A továbbképzés anyaga: Mátyusföldi táncok

Bővebben...

30 éves a Kenderke - Jubileumi programsorozat
2011. november 11-20.

Bővebben...

Továbbképzés mátyusföldi táncokból

A Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola és az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
továbbképzést tart november 26-án, Tatán, mátyusföldi táncokból, a IV. Országos
Gyermek Szólótáncverseny kötelező anyagából. Szeretettel várjuk a Közép-Dunántúl
régiójának táncosait, tanárait.
Bővebben...

Kortárs Néptánc

A Martin György Néptáncszövetség tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Kortárs
Néptánc című színházi bemutatót. Az antológia jellegű válogatás az elmúlt évekhez
hasonlóan a néptáncművészet új, rendhagyó törekvéseit, irányzatait reprezentáló
művekkel jelentkezik. Az előadók között megtalálhatjuk a professzionális, a nem
hivatásos együtteseket és alkalmi társulásokat, az alkotók között jelen vannak a már
kiforrott alkotóegyéniségek és a fiatal koreográfusok.
Bővebben...

Preßburger Werbung – Nemzetközi verbunkos
verseny
A verseny meghirdetője: Ifjú Szivek Táncszínház,
Pozsony
A verseny szervezője: Hagyomány Alap, Pozsony
A verseny helyszíne: Az Ifjú Szivek Táncszínház
székháza, 811 02 Pozsony, Mostová u. 8.
Időpont: 2011. november 18-20.
Versenykategória: a versenyzők szabadon választott
verbunkkal nevezhetnek Szlovákia és Magyarország
területéről
Korhatár: a versenybe benevezhet minden 16. életévét
betöltött táncos
Időtartam: szabadon választott verbunk a fent említett területekről 2-3 perc
terjedelemben

Zenei kíséret: a verseny szervezői igény szerint biztosítják a versenyzők zenei kíséretét,
illetve a fesztiválzenekart, a versenyző saját maga is biztosíthat zenei kíséretet, illetve
igény szerint play back-re is táncolhat Bővebben...

TÁNCHÁZAK ÉJSZAKÁJA!

November 26-án a Pécsi Ifjúsági Házban:TÁNCHÁZAK ÉJSZAKÁJA!
Valószínűleg az utolsó alkalom, hogy az IH-ban (a régi épületben, a Nagy Lajos király
útja 13. sz alatt) táncházat rendeznek. Ezen az estén és éjszakán minden táncot és
táncházat szerető embert várunk egy közös, nagy búcsúra a régi épülettől. A tervek és
lehetőségek szerint valamennyi sikeres (helyi) táncház sorra kerül ezen a napon,
részletek később!
Bővebben...

Kedves néptáncosok, népzenészek!

A Bojtár Népzenei Egyesület 2011. november 26-27- én népzene és néptáncos szakmai
napokat szervez Nagykanizsán „gyakorló” néptáncosok és népzenészek számára. Ezen
a két napon Ördöndösfüzesi táncokkal és zenével ismerkedhetsz. A rendezvény
programja: november 26 –án (szombat) délelőtt, délután néptánc, illetve hangszeres
oktatás. Este a „Szeret együttes” lemezbemutató koncertje lesz „Lajthától a Szeretig”
címmel , 7 tagú zenekar közreműködésével a Magyar Plakát Házban. A koncert után
táncház. November 27-én (vasárnap) délelőtt oktatás: a tanultak alkalmazása a
gyakorlatban, tánc alá való játék, ill. élő zenére való tánc.

Bővebben...

II. Potta Géza Prímásverseny

A verseny meghirdetője és szervezője: Fonográf Polgári Társulás
A verseny helyszíne: Rév a Magyar Kultúra Háza, Komárom

Időpont: 2011. november 26, 13.00 órakor.
Bővebben...

December

VII. Debreceni Folkmásfélnap

Helyszín: a Debreceni Hajdú Táncegyüttes székháza, Debrecen, Hatvan utca 32.
Időpont: 2011. november 11 - 12.
A Hétmérföldes Kulturális Egyesület és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és
Művelődési Központ a nagy érdeklődésre való tekintettel természetesen idén is - immár
hetedik alkalommal - megrendezi a Debreceni Folkmásfélnapot.

Bővebben...

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület várja a rendezvényekről, népművészeti
eseményekről, programokról szóló értesítéseket. A programokat a
www.hidakforum.hu honlapon jelentetjük meg.

Várjuk a határon túli szervezetek információit is!!!

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!

