Ez a levél képeket tartalmaz, ha nem látja őket olvassa a levelet a böngészőjében.
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BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
Szilveszterkor minden gondot félretéve búcsúztattuk az Óévet.
Közel hetvenen gyűltünk össze Kiscsőszön, ahol a terveknek megfelelően
elfogyasztottuk Szabó Bandi legszebb disznóját. A pajta hidege nem jelentett gondot,
mulattunk, ahogy Szilveszterkor illik.
Ezekkel a fotókkal kívánunk vidám és gondtalan időket 2012-re:

Decemberben történt
Regölés Kiscsőszön

Évek óta nem sikerül ilyen szépen a hagyományos regölés, melyet idén december 27-én
rendeztünk. Kiscsőszi családokhoz látogattak el azok a néptáncos férfiak, akik az ország
legkülönbözőbb pontjairól jöttek össze éltetni a hagyományt. Az Iszkázon felgyűjtött
dallammal és szöveggel énekelt regölés mellett újévi jókívánságokkal halmoztuk el a
kiscsőszi családokat. Az idősebbek most is velünk dalolták a regölés versszakait.
Bővebben...
Mit jelent számomra a Vidék?
December 14-én, a Vajdahunyad Várában zajlott a fenti címmel egy konferencia a
Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében.
A mi szakmánk számára azért volt érdekes az esemény, mert külön szekció tárgyalta a
néphagyomány és a vidékfejlesztés kapcsolatát. Jelzés értékű, hogy ez a szekció
folytatta a leghosszabb beszélgetést. A Vidékfejlesztési tárca láthatóan kiemelt
területként kezeli a vidéki éltető hagyományt és fontosnak tartja az azt művelő
közösségek és szakemberek segítését.
Néhány, a népművészeti területet képviselő meghívottban megfogalmazódott az a
kérdés, hogy vajon miért nem érezzük ugyanezt a gondoskodást a néphagyományért
felelős, magas költségvetéssel működő intézményünk, a Hagyományok Háza irányából?
A kérdést nyitva hagyjuk és bízunk a vidékfejlesztési törekvésekben.

A közeljövőben:
A megszokottól eltérő időpontban, február 4-én kerül megrendezésre a „Facsard meg!
Sirítsd meg!” Szólótáncverseny Százhalombattán
www.facsardmeg.hu

Bővebben...

Néptánc képzés gyerekeknek
Kiscsőszön Mátyusföldi táncok

Kedves Táncosok, Táncpedagógusok!
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szokásos farsangi disznóvágó
rendezvényéhez kapcsolódva Mátyusföldi táncképzést szervez Kiscsőszön általános
iskolás (főként felső tagozat) gyerekek részére.
A képzés időpontja 2012. február 4. szombat.

Jelentkezési határidő: 2012. január 20.
Bővebben...

„Dezső disznó végnapja”
Farsangi mulatságot rendezünk
Kiscsőszön, 2012. február 4-én, szombaton
Dezső disznót reggel 8.00 óra tájban kísérjük utolsó
útjára.
Nap közben disznóságok készítése, kézműveskedés,
vásár, fánksütés Cimbi Házánál, a Kossuth u. 5. szám
alatt.
Délelőtt és délután mátyusföldi táncképzés
gyerekeknek Furik Ritával és Richtarcsík Mihállyal.
Délután 17.30-tól álorcás felvonulás Kiscsősz egyetlen
utcáján, majd kiszebábú égetés, néptánc előadás és
Mérai Táncbál. Muzsikál a Zagyva Banda és Koncz
Gergely.
Szeretettel várunk mindenkit!

IX. „BAKONY VIRÁGAI” MEGYEI
SZÓLÓTÁNCVERSENY
A 2012-es évben újra visszakerül eredeti helyszínére, Várpalotára a „Bakony virágai”.
A Cserregő Néptáncegyüttesért Alapítvány és a Cserregő Néptáncegyüttes meghirdeti a
„Bakony Virágai” Veszprém Megyei Szólótáncversenyt a Tánc Világnapja alkalmából.
Időpontja: 2012. április 29. vasárnap
Helyszín: Várpalota, Művelődési Központ
A versenyt négy korcsoportban írjuk ki:






I. korcsoport: 10 éves korig
II. korcsoport: 11 – 14 éves korig
III. korcsoport: 15 – 18 éves korig
IV. korcsoport: 18 év felett

Nem írunk ki kötelező anyagot, így csak egy produkciót kell eltáncolni, melyet a magyar
nyelvterület bármely táncanyagából választhatnak. Az improvizált (!) tánc az 1-es
korosztályban 1,5, a többi korosztályban 2 perc legyen! A választott anyagokhoz kérésre
archív felvételeket biztosítunk az Apte Művészeti Egyesület - Néptáncosok Baráti Köre
Szakmai Házából (csak személyes, helyszíni átmásolással)
A táncokat a Galiba zenekar kíséri. Kérjük, hogy a versenyzők küldjék meg e-mailben a
kért dallamanyagot Gula Miklósnak ( gulamiklos@gmail.com ) vagy egyeztessenek vele
a 06 30/289-5275 telefonszámon. Aki nem küld előre zenét, el kell, hogy fogadja azt,
amit a zenekar a helyszínen improvizál, egyeztetés azonban mindenképpen szükséges.
Az idei találkozóra 2.500,- Ft nevezési díjat kérünk minden versenyzőtől, amit a
helyszínen kell fizetni. (A páros táncoknál a kísérőkre nem vonatkozik a nevezési díj, de
ha mindketten versenyzők, akkor igen.)
A versenyszámokat zsűri értékeli és kategóriánként 2 fiú és 2 lány számára ítéli oda a
„Bakony Virága” szólótáncosi díjat. Ettől eltérően dönthet a zsűri, ha nagy
létszámeltolódások vannak a korcsoportok között. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési
lap visszaküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2011. március. 25.
A jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük visszaküldeni: Cserregő
Néptáncegyüttesért Alapítvány, 8100 Várpalota, Bán Aladár u. 37. vagy
cserrego@freemail.hu
Kérjük, hogy lehetőleg e-mailben jelentkezzetek!
A verseny részletes programjáról a nevezőket levélben tájékoztatjuk.

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!

