Hidak hírlevél nyárra
Kedves Barátaim!
Az alant olvasható beszámolóinkból láthatjátok, hogy nem unatkoztunk a tavaszi időszakban. A
nyár talán még ennél is mozgalmasabb lesz. Felhívjuk figyelmeteket tervezett programjainkra.
Kérlek, olvassátok honlapjainkat, ahol részletes információt kaphattok a nyári fesztiválokról is:
www.hidakforum.hu , www.somlohangja.com , www.apteegyesulet.hu
Felhívjuk figyelmeteket a facebook-on (Somló Hangja Fesztivál profil) található, a Somló Hangja
Fesztivált beharangozó filmecskéinkre, melyekkel jó hangulatú, fesztiválélményekben gazdag
nyarat, egyben jó pihenést kívánunk nektek! Már négy epizód fent van, a folytatást pedig néhány
naponta láthatjátok újabb „sztárvendégekkel”. Szeretettel várunk benneteket Kiscsőszön és
Dobán!
Kovács Norbert Cimbi

Megesett
Nagy sikerű táncgála Veszprémben a Táncművészet Világnapja
alkalmából
Veszprém Városa a néptánc fellegvára. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a fergeteges
gálaműsor, amit a város öt néptáncegyüttese közösen adott a Tánc Világnapja alkalmából április
27-én, a Városi Művelődési Központban. A két részes műsor első felében a Szilágyi Táncegyüttes, a
Kis-Bakony Táncegyüttes, a Kurázsi Táncegyüttes és a Veszprém Senior Táncegyüttes műsorát
élvezhették a nézők. A második részben a Veszprém-Bakony Táncegyüttes mutatta be „Vannak
vidékek” című műsorát. A közönség végig vastapssal jutalmazta a koreográfiákat, mindvégig forró
hangulatot varázsolva a színházterembe.
Köszönet jár a Városi Művelődési Központnak a szervezésért, segítségért.

„Bakony Virágai” 2013.
Jubileumát ünnepelte a Bakony Virágai Megyei Szólótáncverseny, amely immár tízedik alkalommal
került megrendezésre április 28-án. A rendezvénynek két éve ismét Várpalota ad otthont, ami azért
is öröm, mert a kezdeti időben is ez a település volt a befogadó, támogató város, de talán még
fontosabb, hogy a helyi Cserregő Néptáncegyüttes lehetett a büszke házigazda. Volt is mire
büszkének lenni, hiszen az előkészítés és a lebonyolítás is tökéletesen zajlott. A néptánc ünnepe
volt ez a vasárnap. Megyénk legkiválóbb gyermek és ifjúsági táncosai versengtek egymással, de a
versengés mellett arra is jutott figyelem, hogy társaikat bíztassák, vastapssal jutalmazzák.
A Zsűri tagjai (Lőrincz Hortenzia és Majoros Róbert) 80 versenyzőt értékeltek, 18 Bakony Virága
díjat adtak ki.
X. Bakony Virágai díjazottak
2013. 04. 28. Várpalota

I.

korcsoport:

Szóbeli dicséretben részesült:

II. korcsoport:

Kovács Klára
Fekete Kinga
Kiss Barnabás
Süslecz Gergő

(Szilágyi Te. Veszprém)
(Szilágyi Te. Veszprém)
(Szilágyi Te. Veszprém)
(Zalahápi Műv. Isk.)

Arany Fanni Titanilla, Lents Dorottya (Sümeg)
Bogdán Ibolya (Homokbödöge)
Heider Zorka, Miklós Janka, Krausz Réka (Várpalota)
Polgár Panna (Homokbödöge)
Molnár Bence (Homokbödöge)
Bölcsföldi Anna
(Kis-Bakony Te. Veszprém)
Bajner Attila (Homokbödöge)
Fejes Kata
(Ajka)
Molnár Gergő (Ajka)

Különdíjban részesült (Gyerektábor): Szabó Dorottya (Kis-Bakony T. e.)
Nagy Márton (Sümeg)
III. korcsoport:

Kucsera Réka (Pápai Ref. Gimn. és Műv. Isk.)
Kovács Márton (Pápai Ref. Gimn. és Műv. Isk.)
Fekete Dalma (Litér)
Baranyai Viktor(Pápai Ref. Gimn. és Műv. Isk.)
Juhos Adél
(Pápai Ref. Gimn. és Műv. Isk.)
Horváth Tamás (Szilágyi Te. Veszprém)

IV. korcsoport:

Egervári Edina (Ajka-Padragkút T e.)
Lakatos Ferenc András (Győr)

Különdíjban részesült (Tábor): Kiss Rafael
(Homokbödöge)
Lippert Ferenc (Várpalota)
Szóbeli dicséretben részesült: Kubriczky József (Ajka-Padragkút Te.)

Vándorvigadalom Veszprémben
Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a Veszprém Megye területén működő felnőtt
néptáncegyüttesek idei találkozóját, a gála mégis sikeresen lezajlott. A május 12-én, 17.00-19.00-ig
tartó műsorban fellépett az Ajka-Padragkút Táncegyüttes, a Cserregő Néptáncegyüttes, a Litéri
Zöldág és Szárazág Néptáncegyüttesek, a Kurázsi Táncegyüttes, a Botorka Táncegyüttes, a
Homokbödöge Néptáncegyüttes, a Veszprém-Bakony Néptáncegyüttes és a Takácsi Kenderszer
Népdalkör és Néptánccsoport. A műsort a Zagyva Banda kísérte. A hűvös időjárás ellenére a gála
végére megtelt a Vár színpada előtti hatalmas nézőtér.

A Regionális Gyermek Néptánc Találkozó és a Bakony Népművészeti
Találkozó nem maradt el….
Bár a sajtó a Magyarpolányi Passió körüli hercehurcáktól visszhangzott, az Apte Művészeti
Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája, az
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület nagy sikerrel rendezte meg a hagyományos pünkösdi Bakony
Népművészeti Találkozót, illetve a Regionális Gyermek Néptánc Találkozót.
A Tájház adott idén is helyszínt a rendezvénynek, melyen összesen 21 tánccsoport, több, mint
ötszáz fővel volt jelen. A délelőtt folyamán a régió gyermek néptánccsoportjai mutatták be
tánckoreográfiáikat, melyeket az elmúlt tanév során állítottak össze mestereik segítségével. 12
színpadi produkciót nézhetett végig a közönség és a háromtagú szakmai zsűri. A zsűri tagjai:
Bonifert Katalin, Juhász Zsolt, Hahn-Kakas István. Az oktatók értékelő beszélgetésen hallgathatták
meg a szakemberek véleményét. Ebéd után a Garagulya gólyalábas színház mulatságos
produkcióját élvezhették a jelen lévők.

Délután az ország legkülönbözőbb részeiből, de főként a Megyénkből érkezett felnőtt
táncegyüttesek léptek a színpadra. Produkcióikkal nagyon jó véleményt alakítottak ki a Zsűri
tagjaiban, akik kijelentették, hogy nem találkoztak ennyire jól szervezett népművészeti
közösségekkel az ország más megyéiben.
Az egész napos rendezvényt a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület tagjai tették teljessé. A
kézműves mesterségek legavatottabb képviselői mutatták be termékeiket és tudásukat kiállítás és
foglalkozások formájában. Csík Tamás kovácsmester még a régi kovácsműhelyt is újra indította.

A délutáni programot követően a Fláre Beás zenekar és a Duna Művészegyüttes gálája koronázta
meg a rendezvényt. A gálaműsorokat követően a mindvégig jelen lévő és muzsikáló Zagyva Banda
fergeteges hangulatú táncházat tartott, melyen a felnőtt csoportok tagjai mulathattak hajnalig.
Gyermek néptáncegyüttesek:
- Kerta Néptánccsoport
- Somlóvásárhely Néptánccsoport
- Csögle Néptánccsoport
- Halimba Néptánccsoport
- Fekete Néptánccsoport (Ajka)
- Eötvös-Kossuth Néptánccsoport (Ajka)
- Apetka Néptánccsoport (Ajka)
- Sümeg Gyermek Néptánccsoport
- Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes csoportjai
- Homokbödöge Gyermek Néptánccsoport
- Cserregő Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja (Várpalota)
Felnőtt néptáncegyüttesek:
-

Ajka-Padragkút Táncegyüttes
Veszprém –Bakony Táncegyüttes
Homokbödöge Néptáncegyüttes
Takácsi Kenderszer Népdalkör és Néptáncegyüttes
Litéri Zöldág Táncegyüttes
Dobbantó Néptáncegyüttes Szegvár
Pergő - Rozmaring Táncegyüttes Városlőd
Kurázsi Táncegyüttes Veszprém
Duna Művészegyüttes

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Művelődési Intézet és
Magyarpolány Önkormányzata támogatta.

XX. Sümegprágai Fazekastalálkozó
Huszadik alkalommal rendezték meg a népművészeti vásárral, kiállítással egybekötött
fazekastalálkozót Sümegprágán pünkösd vasárnap.
A csodálatos környezetben fekvő sümegprágai sportcentrum parkjában kora délután
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg a huszadik fazekastalálkozót.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a sümegprágai fazekastalálkozó napjaink egyik jól
ismert, népszerű, hagyományápoló eseménye. A rendezvény egyfajta állandóságot
tükröz, függetlenül a kiállítók, résztvevők számától, tette hozzá. Csőbör Károly
polgármester szintén köszöntötte a fazekasokat, árusokat, a fellépőket és a megjelent
érdeklődőket. Beszédében szólt a fazekasság helyi hagyományairól, amely alapja volt a
húsz évvel ezelőtt elindított eseménynek. Bár a körülmények egyre nehezebbek az évek
múlásával, a település mégis arra törekszik, hogy a hagyomány folytatódhasson,
hangsúlyozta.

A Néptánc Ünnepe Kislődön
A Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány egyesületünk segítségével első alkalommal
rendezte meg a Néptánc Ünnepe című fesztiválját Kislődön. A program a Rőthy Mihály
Egyháztörténeti Gyűjteményben a Bánhelyi József néptáncosfotóiból és tánckellékekből
összeállított kiállítással kezdődött, a tárlatot Kovács Norbert, Cimbi, a VeszprémBakony Táncegyüttes művészeti vezetője nyitotta meg az esemény fontosságát
hangsúlyozva. Az ünnepség második felének, a Szeresd a magyart!
- A néptánc ünnepe címmel rendezett estnek a művelődési ház adott otthont. Somogyi
Anna polgármester méltatta a hatodik alkalommal megrendezett fesztivált, amelyen a
térség 13 néptánc- és dalos csoportjának húsz produkcióját mutatták be.

10 éves a szentgáli Táltos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Jubileumi gálaelőadást tartott a szentgáli Táltos Alapfokú Művészeti Iskola május 24-én
a veszprémi Művelődési Központban.
Az intézmény – amelynek foglalkozásain néptáncot és festészetet tanítanak a
növendékeknek – tizedik alkalommal rendezett gálaestet, mondta lapunknak az iskola
alapítója, Bodor Károly. A táncosok ünnepi műsorban mutatkoznak be, míg a festészet
tanszakos tanulók a helyi közösségi házban állítják ki munkáikat.

A gálán a szentgáli tanulók mellett az iskola nagyvázsonyi csoportjának tagjai is
felléptek a mintegy kétórás programban, ahol az óvodásoktól az idősekig minden
korosztály képviseltette magát. A kicsik népi gyermekjátékokat, az idősebbek gömöri,
felcsíki, ördöngősfüzesi, bogártelki és vasi táncokat adtak elő. A kiváló hangulatú
gálaesten a Jurta zenekar és Koncz Gergő muzsikája szolgáltatta a talpalávalót a közel
száz fellépőt felvonultató rendezvényen.

Megeshet…
Néhány információ nyári programjainkról
Lovas túra június 16-21.

