Hidak – Hírlevél
2012 utolsó

Mikael Mihály Sinko
Itt az ideje!
Hogyan váltakoznak
az évszakok,
a napok?
- nem zaklatnak;
fokozatosan
jönnek, mennek,
mintha ráérnének;
és sok örömöt
ezáltal gerjeszthetnek
- mintsem megtépáznák
a hangulatod
... mint most.
lassíts le te is,
különösen
ebben az időben
itt az ideje!
aludj többet, pihenj
a... hagyd ott!
lassulj le!
szeresd magadat
most decemberbe!

A közelmúlt eseményei

Bakony Néptáncfesztivál Ajkán
A néptáncé volt a főszerep november 16-17-én Ajkán, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő
Központ épületében. Az ország különböző vidékeiről és Erdélyből érkezett táncegyüttesek,
hagyományőrző táncosok és zenészek ismét megmutatták, hogy a közösségi tevékenységnek ez a
formája hatalmas értékeket teremt a magyar kultúra palettáján.
November 16-án, pénteken az Ajka-Padragkút Táncegyüttes mutatta be szokásos éves gálaműsorát,
melyre megtelt a nézőtér. A fesztivál vendégei közül több csoport már erre a műsorra is kíváncsi volt.
Az előadás a székelység táncait fogta egy csokorba. A mai székely területek mellett a gyimesi és
moldvai csángók zenéje és tánca is megjelent a táncosok lában, akik az együttestől megszokott, sodró
lendületű előadásban formálták meg ezeket. A műsort a Zagyva Banda kísérte, vendégként szerepelt
a Zerkula emlékzenekar.
13 néptáncegyüttes lépett színpadra a szombat fesztiválon. Kiemelkedő színvonalú produkciókat
értékelhetett a négytagú zsűri (Lőrincz Hortenzia, Sára Ferenc, Árendás Péter, Kovács Norbert). A két
műsorrészben összesen 23 koreográfia került bemutatásra, melyek kiváló táncos felkészültséget
tükröztek.
A zsűri – sokak meglepetésére – a Homokbödöge Néptáncegyüttest választotta első helyezettnek,
második lett a győri Rába Táncegyüttes, harmadik a Jászság Néptáncegyüttes.
Az esti órákban zajlott a fesztivál gálája, melyben csíki, mérai hagyományőrző táncosok és gyimesi
zenészek mellett fellépett a sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar is.

Az este kezdődő táncházak mindkét napon kora reggelig tartottak.

Öreg táncosok találkozója volt Csepelen
http://www.youtube.com/watch?v=2fmyiRN6EeU

December 1-2-án megrendezésre került a 7. csepeli öregtáncosok találkozója, melyre 23
táncegyüttes érkezett Debrecentől Pécsig bezárólag.
Idén első ízben a Litéri Szárazág Táncegyüttes is meghívást kapott a kétnapos rendezvényre.
Ennek eredményeként gondos odafigyeléssel és szakmai felkészüléssel mutatták be Vastag
Richárd "Domaházi táncok" című koreográfiáját.
Köszönetet mondunk a CsÖTE (Csepeli Öregtáncosok Egyesülete) közösségének a barátságos
fogadtatásért, a rugalmas és igényes szervezésért és a jó hangulatú esti táncházakért.
Jövöre találkozunk a Litéri "Szenior" Együttesek Találkozóján.
Barátsággal:
Szárazág

Bácsi Gabriellát kitüntették.
Bácsi Gabriella a Balatonfüred Néptáncegyüttes mellett Tihany, Csopak, Lovas és más kistelepülések
gyermekcsoportjait is tanította az elmúlt években. Táncoktatói munkájának nagy szakmai fejlődés és
jó hangulatú táncos közösségek kialakulása volt az eredménye minden településen. Tanítványai az
ország legkülönbözőbb vidékein kamatoztatják táncos ismereteiket, többen táncolnak Veszprém
felnőtt táncegyütteseiben.
Gratulálunk az elismeréshez!

Programok a közeljövőben

Békéscsabai Országos Szólótáncverseny
Végső (?!) időpontváltozás!
Kedves érintettek. Versenyzők, zsűritagok, rendezők, szövetségek és érdeklődők!
Többszöri változtatás után úgy tűnik, hogy véglegessé vált a Szólótáncverseny menetrendje.
Az új időpontok a következők:
Előzsűrizés:
Székesfehérvár - 2013. január 12. szombat.
Jászberény - 2013. január 13. vasárnap.
Döntő:
2013. február 22-23-24. (péntek, szombat, vasárnap)
Békéscsaba, Csaba Gyöngye Kulturális Központ (volt ifjúsági ház)

NÉPTÁNCANTOLÓGIA 2012
Budapesti Operettszínház, 2013. február 2.
1. Felvonás
1. Majoros Róbert: „TEMPLOM KÖZEPÉBE” – Bukovinai székely táncok
ALBA REGIA TÁNCEGYÜTTES - Székesfehérvár
2. Kiss-Demeter Erika - Kis István: „AMÍG ÉLEK…” - korondi és pálpataki táncok
BEM TÁNCEGYÜTTES – Budapest
3. Bürkös Zenekar - Szilágyi Zsoltné - Szilágyi Zsolt: „A KÁLLAI KERTEK ALATT”
ÚJFIGURÁS TÁNCEGYÜTTES – Nyíregyháza
4. Furik Rita: „MÉR’ KÜLDÖTT AZ ÚRASSZONY…”
DEBRECENI HAJDÚ TÁNCEGYÜTTES
5. Juhász zenekar - Farkas Tamás - Majorosi Tímea: „EMLÉKEK” - Táncok Dévaványáról
TABÁN TÁNCEGYÜTTES - Békéscsaba
6. Szalonna és barátai - Széphalmi Zoltán - Csasztvan András: „EGYÜTT”
TESSEDIK TÁNCEGYÜTTES - Szarvas
7. Kácsor-Ignácz Gabriella - Kácsor István: „TALLÓZUNK MEZEJÉN RÉGEN VOLT IDŐKNEK…” - Tirpák
táncok
NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES – Nyíregyháza
8. Szabó Ágnes Ilona - Húsvéth Csaba: „CSÜTÖRTÖK ESTE…” - Gömöri táncok
NÓGRÁD TÁNCEGYÜTTES - Salgótarján
SZÜNET

2. Felvonás

1. Pál István Szalonna - Koncz Gergő - Kocsis Enikő - Fitos Dezső: BÁLVÁNYOSI
ROMÁN TÁNCOK (Részlet az „EMLÉKEINK” c. műsorból)
SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES
2. Tintér Gabriella - Deffend Irén: LÁNYOK ÉS ASSZONYOK (Részlet a „KI NEM AKAR
BÚVAL ÉLNI” c. műsorból)
CORVINUS KÖZGÁZ NÉPTÁNCEGYÜTTES – Budapest Közreműködik: Tintér Gabriella
3. „Szalonna” és bandája - Moussa Ahmed - Pál István: „RITKÁN”
GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES
4. Nyitrai Tamás - Hortobágyi Ivett - Fundák Kristóf: "FÜZESI – A MAGYAROKÉ"
ANGYALFÖLDI VADRÓZSA TÁNCEGYÜTTES - Budapest
5. Pál Mihály - Szűcs Gábor: Pendzsom a Jászságból
JÁSZSÁG NÉPI EGYÜTTES
6. VOLT EGYSZER EGY „PÁVA”
Közreműködnek a „Fölszállott a páva…” táncos, énekes és hangszeres szólistái.

Dezső Disznó a Mennybe megy

2013. február 9-én, szombaton ismét
megrendezésre kerül a hagyományos
Kiscsőszi Farsangi Mulatság, melynek
során Dezső Disznó a Mennybe megy.

Várható program:
Reggel nyolc óra tájban Dezső Disznó búcsúpercei
Délelőtt zenés koncolás és ebédfőzés
13.00 Orjaleves mindenkinek, akinek jut…
17.00 Álorczás felvonulás a Falu egyetlen utcáján, a Kocsma elé, ahol elégetjük a telet.
18.00 Farsangi műsor a Faluházban
19.00 Disznótoros vacsora…,
…ezt követően Farsangi bál

A nap folyamán és az esti bálban a Dűvő Zenekar muzsikál
A rendezvény alatt néptáncos képzést rendezünk gyerekeknek.

Farsangi néptánc képzés gyerekeknek
Kiscsősz, 2013. február 9. szombat
Kedves Táncosok, Oktatók!
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület farsangi táncképzést rendez felső tagozatos és ifjúsági
korosztályú gyerekek számára Kiscsőszön.
A képzés időpontja 2013. február 9. szombat.
A képzés szokás szerint kapcsolódik az egyesület farsangi disznóvágó rendezvényéhez, melynek
keretében este táncműsort, néptáncos bált rendezünk. A képzés délelőtt – délután, három – három
órában zajlik a Faluházban. A résztvevők számára délben egy nagy tányér orjalevest biztosítunk, mely
a frissen vágott disznóból készül.
A képzés táncanyaga: Berzencei táncok (Somogy)
Oktatók: Hahn-Kakas István és Párja
A képzés menete:
9.45-ig érkezés, gyülekező a Faluházban
10.00-13.00 táncoktatás
13.00-14.00 ebéd
14.00-17.00 táncoktatás
17.30 alakoskodó felvonulás a Falu utcáján, kiszebábú égetés a Kocsma előtt.

18.00 Farsangi táncműsor (fellépnek a térség néptáncosai)
19.00 Vacsora az estig maradóknak
A képzés részvételi díja 3000,- forint/fő, mely a disznóvágási ebéd (orjaleves gazdagon) díját is
tartalmazza. Az étkezés a díjtól független, tehát mindenkinek jár, lemondásával nem tudunk a díjon
csökkenteni.Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. A jelentkezési lapot a
cimbi@iplus.hu e-mail címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2013. január 20.
Kiscsősz, 2012. december 21.
Kovács Norbert Cimbi

Jelentkezési lap
Farsangi gyermekképzés Kiscsőszön, 2013. február 9-én
(Berzence, Somogy)

Jelentkező neve: ………………………………………………………………………………..
Életkora:…………………………………………………………………………..............
Jelentkező címe:…………………………………………………………………………………
Telefonszám, e-mail:……………………………………………………………………

Az étkezés (ebéd) árát a részvételi díj fedezi!!
(a díjat a helyszínen lehet fizetni)

Különleges kérés (pl. allergia, cukorbetegség, vega, stb.)………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Kelt ……………………

………………………………………
Szülő, Oktató

