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Ismét elkezdődött a tanév a Művészeti Iskolákban. Az elmúlt években a magyar
néptáncélet soha nem látott magasságokba emelkedett a művészetoktatás állami
segítésének és a megfelelően ellenőrzött minőségű iskolai munkának köszönhetően.
Reméljük, jövőre ugyanezzel az örömhírrel indíthatjuk az őszi hírlevelet….

Az elmúlt időszakban történt
Folytatjuk az építkezést
Örömmel tudatjuk, hogy a kiscsőszi Interaktív Faluház újabb épületrésszel gazdagodik. Az istálló
előtti közlekedőt féltetővel fedjük, így a lovak és a vendégek közlekedése csapadékos időben is
könnyebb lesz. A múzeum és a táncpajta közé fedett színt építünk, melyet részben a
takarmányok tárolására hasznosítunk. A szín a pajtáig lefedi a területet, így itt is sármentes
közlekedési lehetőséget tudunk biztosítani. Jövőre is építünk valamit….

Kiscsőszön töltötte a hétvégét a bécsi
Délibáb Néptáncegyüttes
A gyönyörű kora-őszi időjárás is segített abban, hogy bécsi táncos vendégeink jó hangulatban
töltsék a kiscsőszi hétvégét. A kikapcsolódás mellett tánctanulási céllal is érkezett a csoport.

Bővebben...

A közeljövő programjai
Néptánc továbbképzés Kiscsőszön

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület továbbképzést szervez ifjúsági korosztályú (14-18
év), és felnőtt néptáncosok számára.
A továbbképzés anyaga kapcsolódik az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny felső
korosztályának kötelező táncához. Természetesen nem csak a versenyre nevezők
jelentkezhetnek, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Bővebben...

I. Kamara Néptáncfesztivál 2011.
november 12.

A Művészeti Alapiskola Homokbödöge meghirdeti az első Veszprém megyei kamara
néptáncfesztivált.
Bővebben...

Bécs, Táncháztalálkozó 2011.
november 5.
A Collegium Hungaricumban kerül megrendezésre november 5-én a Bécsi Táncháztalálkozó. A
rendezők idén is tőbb zenekart és táncoktatót hívnak a rendezvényre. Várják az ausztriai
magyarokat és a magyar néptánc, népzene kedvelőit. Bővebb információ a Collegium
Hungaricum honlapján. A Bécsben működő magyar Délibáb Néptáncegyüttes november 26-án
tartja nagyszabású gálaműsorát.

X. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
NÉPTÁNCFESZTIVÁL
A Martin György Néptáncszövetség, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola és a Nyírség
Táncegyesület az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával Nyíregyházán rendezi meg a X. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁLT

2011. november 11-12-én, a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrumban.
A rendezvény bemutatkozási és találkozási lehetőséget kíván biztosítani az országban működő
ifjúsági korosztályú együtteseknek: olyan csoportok, együttesek jelentkezését várjuk, akik a
gyermektánc-találkozókból életkoruk miatt már kinőttek, de a felnőttek fesztiváljain még korai
lenne a részvételük! A fesztivál egyben nemes versengés is, amelyen a 14-18 éves fiatalok
szakértő zsűri előtt mutathatják be színvonalas produkcióikat, s a díjak mellett javaslatot
kaphatnak a következő évi Ifjúsági Néptáncantológián történő szereplésre is!
A fesztiválra jelentkezhet bármely hazai és határon túli magyar vagy nemzetiségi – kizárólag
ifjúsági – táncegyüttes!

A nevezés feltételei:

• Két színpadi mű, összesen – legfeljebb - 15 perc időtartamban (ettől eltérni mindössze 10 %nyit - 1’30”- lehetséges; a zsűrinek e tekintetben nincs mérlegelési joga: a megadott időt túllépő
együttest nem díjazhatja!)
• Fellépés tájelőadáson – az Aquarius Élményfürdőben, a Múzeumfaluban vagy más városi
helyszínen
• A jelentkezési határidő pontos betartása: 2011. szeptember 15. (Pótjelentkezés: szeptember
20. A később jelentkezőket a fesztiválon nem tudjuk fogadni!)
• A mellékelt jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése e-mailben: martin@martinszovetseg.hu
és demarcsek@gmail.com (mindkét címre kérjük!)
• A nevezési díj (10.000,-Ft), valamint a szállás és az étkezés díjának befizetése a következő
határidőre: 2011. október 20.
A fesztivál céljai:

• Folytatni a Pápán és Nyíregyházán kialakult jó hangulatú, hasznos rendezvények sorát.
• Találkozási lehetőséget és szakmai megmérettetést biztosítani az ország különböző pontjairól
érkező táncosok és zenészek számára.
• Ösztönözni a fiatal alkotókat új, korszerű hagyományőrzést megvalósító művek létrehozására.

• Felvillantani a helyi fiatal közönség számára az értelmes szabadidő eltöltés táncos lehetőségeit.
A jelentkezési lap és a részletes felhívás letölthető a www.martinszovetseg.hu honlapról.

IV. Országos néptáncverseny (szóló és
páros)
A verseny időpontja: 2012. június 1-3.

Rendező: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7100
Szekszárd, Zrínyi u. 78. Telefon/fax: 06-74-512-085. E-mail: matokne@altisk2szekszard.sulinet.hu. Honlap: www.garaysuli.hu
A verseny helyszíne: Babits Mihály Művelődési Ház 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

A verseny célja: Az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakain az oktató-nevelő munka
színvonalának felmérése, értékelése, lehetőség a tanítási tapasztalatok megosztására. A tanulói
tudásszintek összehasonlító, értékelő megállapítása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny
A verseny fordulói: Iskolai válogató, regionális válogató, országos döntő.

A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Páros

A hivatalos kírás és a nevezési lap elérhető az alábbi linken.

Bakony Néptáncfesztivál Ajkán
Október 28-29-én kerül megrendezésre az ajkai Bakony Néptáncfesztivál

A rendezvény fő célkitűzése a hagyományokhoz hű színpadi táncos megformálás előtérbe
helyezése. A Fesztivál 1989 óta ismert és szakmai körökben népszerű rendezvény, mely egyre
nagyobb érdeklődésre tart számot. Idén 12 együttes nevezését tudták elfogadni a szervezők. A
jelentkezők száma ennél jóval magasabb volt….
A pénteki napon az Ajka-Padragkút Táncegyüttes gálaműsora kerül megrendezésre. Szombaton
kiemelkedő szakemberekből álló Zsűri előtt mutatkozhatnak be az Együttesek. A fesztiválról idén
sem maradnak el a kiváló muzsikusok és az erdélyi hagyományőrzők.
Várunk benneteket Ajkára. További infó: Kádár Ignác 06-30-5295501

A Vajdasági Magyar Folklórközpont
októberi ajánlója
Bácska, Bánát és Szerémség
magyarságának élő népművészete

Időpont: 2011-10-07 18:00
Helyszín: Polgárok Háza
18.00: Népművészeti kiállítás a szabadkai székhelyű Vajdasági Magyar Folklórközpont kézműves
tagságának alkotásaiból
Rendező: Raj Rozália
18.30: Délvidéki hagyományőrző csoportok estje
Közreműködnek:
A kupuszinai (Bácskertes) József Attila Általános Iskola KISKRAJCÁRKA énekcsoportja,
a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület GYÖNGYÖSBOKRÉTA
néptáncegyüttese és fúvószenekera;
a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődéssi Központ CSÖRGŐ citerazenekara;
Dobradósi asszonykórus, Dobradópuszta, Petőfi Sándor Kulturális Egyesület;
a csantavéri Mendicus Művészeti Központ tamburazenekara;
valamint Lőcsei Antal mesemondó, Hertelendyfalva, Tamási Áron Székely Magyar Művelődési
Egyesület.
Az est végén kóstoló jellegzetes helyi ételekből és italokból
http://www.polgarokhaza.hu/index.php?eid=427

Örökség Gyermek Népművészeti
Egyesület országos továbbképzése

Az országos továbbképzés programja
Időpontja:

2011. október 8. szombat

Helyszíne:

Budapest, Bihari székház (1072 Akácfa u. 32.)

Sokszínű Baranya

Konferencia és oktatássorozat – Baranya magyar néptánchagyományai
Kedves Kollégák!
Konferenciaprogramot és három hétvégét felölelő tánctanítást ajánlunk magatok és táncosaitok
figyelmébe, mellyel régi adósságunk kiegyenlítésébe kívánunk belefogni. A sorozat indíttatásáról
és részletes tartalmáról az alábbiakban olvashattok. 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

