Hírlevél április-május
A közelmúlt eseményei
VBTE edzőtábor Kiscsőszön
Kitűnő hangulatú edzőtábort tartott a Veszprém-Bakony Táncegyüttes Kiscsőszön. Április második
hétvégéjén. A három napos programban összesen öt táncpróbát tartottunk, melyek során
összeállítottuk tavaszi gálaműsorunk koreográfiáit. Az összevont néptánccsoport Veszprém Megye
meghatározó csapata lehet negyven fős létszámával. A táncosok nagy kedvvel, lelkesedéssel veszik ki
részüket a közösségi programokból és a próbai munkából egyaránt. Legközelebb Veszprémben, a
Városi Művelődési Központban mutatkozunk be április 27-én, a Tánc Világnapja alkalmából.

Közgyűlést tartottunk
Április 14-én megtartotta éves Közgyűlését az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület. Kádár Ignác
barátunk az egyesület elnökségének tagja lett. További fontos változás, hogy kézműves szekciót is
létrehoztunk, amely a térség legkiválóbb népművészeiből alakult. Köszöntjük sorainkban Csík Tamást,
Bardon Rékát, Kardos Róbertet, Apáti Zoltánt. A tavalyi pénzügyi és szakmai beszámoló mellett
elfogadtuk a 2013. évre szóló költségvetési tervet és a munkatervet.

A Magyar Táncművészeti Főiskola gálaműsora
Április 9-én tartotta gálaműsorát a Magyar Táncművészeti Főiskola Néptánc tagozata. A műsorban az
eddigi munka gyümölcsét mutatták be a fiatalok, bebizonyítva, hogy a legkiválóbb képzésben
részesültek és hogy készen állnak a professzionális táncos életre. Nagy tánctudásról és kiemelkedő
technikai képességekről adtak számot a fiatalok, akik mestereik és a magyar táncélet legismertebb
koreográfusainak színpadi műveit öltöztették fel fiatalos lendülettel, táncos kedvvel.
Az előadáson a hivatásos együttesek művészeti vezetői mellett jelen volt Áder János Köztársasági
Elnök, aki a műsor végén személyesen mondott pár bíztató szót a fiataloknak.

Népzenészek Bora a Fonóban
Újszerű kezdeményezésnek örülhettek azok, akik ellátogattak április 20-án a Fonó Budai Zeneházba.
A szokásos mulatságot több kiváló zenekar színesítette, akik a muzsikaszó mellett az első alkalommal
megrendezett Népzenészek Bora borverseny zsűrije is voltak egyben.
A bormintákon keresztül szinte az összes borvidék jelen volt, kitűnő vörös és fehér borok
versenyeztek.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, Doba Község, Pap Zoltán vállalkozó a Somló boraival
kedveskedett a táncos kedvű vendégeknek. A bor bizonyára mindenkinek ízlett, hiszen az este
folyamán hatvan liter nedűt „kóstolgattak meg” a táncosok.

Edelsbachban vendégszerepeltünk.
A Grazhoz közeli osztrák kisváros Magyarpolány testvértelepülése. Minden tavasszal megrendezik
hagyományos tulipánfesztiváljukat, melyre idén is meghívást kaptunk. A néptáncos művészeti ágat az
Apetka Tánccsoport és a Magyarpolány Tánccsoport hat tagja képviselte. Vastag Richárd, Fodor
Eszter, Kovács Norbert és Gaschler Beáta táncoktatók is bemutatkoztak szólótáncaikkal, szintén
szólót táncolt Orsós Gergő, az Apetka tagja.

A fesztiválon két alkalommal léptünk fel, mindkétszer nagy sikert aratva. A jó muzsikát Koncz
Gergőnek, Orsós Tamásnak és Domonkos Balázsnak köszönhettük.

„A jövő zenéje….”
A TÁNC VILÁGNAPJA – FOLKLÓR GÁLAMŰSOR
Veszprém, VMK – 2013. április 27. 18.00
1. Szabó Sándor:

Felcsíki táncok

(Kurázsi Táncegyüttes – művészeti vezető: Szabó Sándor)
2. Hajdú Péter: Gömöri táncok (Szilágyi Táncegyüttes – művészeti vezető: Nagy Marianna)
3. Kardos László:

Az üveg

(Előadják: Bácsi Gabriella és Schermann József a Veszprém Senior
Táncegyüttes táncosai – művészeti vezető: Kovács József)

4. Varga István: Somogyi korpásbál
(Kis-Bakony Táncegyüttes – művészeti vezetők: Földházi Ildikó, Varga István)
5. Hajdú Péter: Rimóci táncok
(Szilágyi Táncegyüttes – művészeti vezető: Nagy Marianna)
6. Demarcsek György: Zempléni szlovák táncok
(Veszprém Senior Táncegyüttes – művészeti vezető: Kovács József)
7. Szabó Zsolt: Szent Antal napi köszöntő
(Kis-Bakony Táncegyüttes – művészeti vezetők: Földházi Ildikó, Varga István)
8. Szabó Sándor:

Szatmári táncok

(Kurázsi Táncegyüttes – művészeti vezető: Szabó Sándor)
SZÜNET

VESZPRÉM – BAKONY TÁNCEGYÜTTES MŰSORA
Az Együttes az erdélyi magyarlakta vidékek táncaiból állított össze egy csokorra valót, melyben
rávilágít az együtt élő népek közös kulturális értékeire és az Anyaországtól elszigetelt magyarság
hagyománytartó, színes táncos és zenei világára.
A műsorban Kalotaszeg, Küküllő-mente, Sóvidék és Mezőség tájegységek táncai jelennek meg
Kányádi Sándor, Veres Péter, Berzsenyi Dániel verseivel díszítve.
Művészeti vezető: Kovács Norbert
Munkatársak: Gaschler Beáta és Simon Gábor
Muzsikál: a Zagyva Banda és a Barátok Zenekar

Táncház Napja 2013

Táncházak, népművészeti programok Budapesten és Magyarország több városában május 4-én
www.hagyomanyokhaza.hu

Május 4-én Táncház Napja rendezvény a Mediawave Fesztiválon, a Komáromi Erődben

Muzsikál a Zagyva Banda www.mediawave.hu

TÁBOROK!!!!

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület

DŰVŐ NÉPZENEI TÁBOR KISCSŐSZÖN
2013. JÚLIUS 7-12.
Kedves népzenészek, népzene kedvelők!
A Magyarországon és a nemzetközi zenei világban is elismert Dűvő Együttes meghirdeti második
népzenei táborát Kiscsőszön.
A tábor az évek óta népszerű Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Táborával azonos időpontban kerül
megrendezésre, így várhatóan nagyon hangulatos programnak néz elébe az, aki jelentkezik.
Természetesen a fő cél a magyar népzene alapjainak elsajátítása a zenekar által használt
hangszereken.
A táborban vonós hangszer és népi ének oktatás lesz. Hegedűn, brácsán, nagybőgőn
tanulhatnak kezdő és haladó zenészek. Oktatók: Hrúz Dénes – hegedű, Hrúz Szabolcs – hegedű, Nagy
Zsolt – brácsa, Mohácsy Albert – nagybőgő, Kubinyi Júlia népi ének.
A szállást sátorozás formájában biztosítják a szervezők. Korlátozott létszámra közös sátrat tudunk
biztosítani, emellett célszerű saját sátrat hozni. Jelenleg kezdik meg egy közösségi szálláshely
felújítását, melynek elkészülésére van esély, de nem tehetünk rá ígéretet. Ha a szálláshely elkészül,
lehetséges, hogy ott is tudunk szállást biztosítani.
Megfelelő tisztálkodási lehetőség, illemhelyek rendelkezésre állnak. Étkezés a Faluban lesz, napi
három alkalommal. Korhatár nincs. Gyermekfelügyeletet nem tudunk biztosítani, ezért a 14 év alatti
gyermekek csak szülővel, vagy megbízott felnőtt kísérővel vehetnek részt a táboron. A megbízott
lehet a Dűvő zenekar tagja is, amennyiben Ő a gyermek oktatója, személyes ismerőse.
Várható napi program:
Reggeli
9.30 – 12.30 zeneoktatás
Ebéd
15.00 – 18.00 zeneoktatás
Vacsora
20.00-tól esti beszélgetések, muzsikálás
A tábor részvételi díja 25.000,- Forint. Ez az összeg az oktatást és a teljes ellátást fedezi. A tábor a
Kiscsőszi Pajtafesztiválba torkollik, mely vasárnapig tart. Lehetőség van arra, hogy a táborozók ezen a
programon is végig maradjanak, de ennek költségeit a részvételi díj nem fedezi, erről külön
egyeztetés szükséges a szervezőkkel.
Jelentkezési határidő: 2013. június 15. (kérjük, hogy a várható létszám meghatározása miatt minél
előbb jelentkezzenek). A jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu e-mail címre kell visszaküldeni. A tábor
díja a helyszínen fizetendő.

A táborban Kilyénfalvi Gábor hangszerkészítő mester díjmentesen vállalja, hogy a résztvevők
hangszerein kisebb, helyben elvégezhető javításokat, beállításokat eszközöl.

Dűvő Népzenei Tábor
Kiscsősz, 2013. Július 7-12.
Jelentkezési lap

Jelentkező neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Lakcím, levelezési cím:………………………………………………………………………………………………………………………….

Életkor (ha nem titok):………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonszám, e-mail cím:………………………………………………………………………………………………………………………

Választott hangszer:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Kezdő, vagy haladó?..................................................................................................................................

Egyéb igény:……………………………………………….

Dátum:………………..

aláírás

ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos u. 47.
Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora 2013. július 7-12. Kiscsősz
Kedves Felnőtt néptáncosok, Táncoktatók!
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 2013-ban ismét megrendezzük a Gyakorló Néptáncosok és
Táncoktatók Táborát Kiscsőszön. A tábor idén is kapcsolódik a Kiscsőszi Pajtafesztiválhoz, melynek
eseményei már a tábor utolsó két napján zajlanak.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Dűvő Zenekar ugyanerre az időpontra és szintén Kiscsőszre
hirdeti népzenei táborát, így valószínűleg igen hangulatos programnak lehet részese az, aki
jelentkezik. Esténként ugyanis a két csoport együtt múlathatja az időt a Táncpajtában és egyéb
helyszíneken.
A táborba idén is olyan szakembereket hívtunk meg, akiktől még a legképzettebb táncosoknak is van
mit tanulni, így reméljük, hogy az eddigiekhez hasonló résztvevői létszám alakul ki.
A tábor július 7-én, vasárnap délután kezdődik. Az első foglalkozást 16.00 órától tartjuk a
Táncpajtában. A program a Pajtafesztiválba torkollik, ahol a résztvevők is aktív szereplői lehetnek a
táncos programnak (helyszínen egyeztetve). Utolsó nap július 12. péntek.
2013-ban is három oktató párost kérünk fel:
Július 7-8. Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Szék táncai
Július 9-10. Kádár Ignác és Nagypál Anett – Vajdaszentivány táncai
Július 11-12. Hahn-Kakas István és Tombor Beáta – Rábaköz (Szany, Vitnyéd) táncai
Tekintettel arra, hogy az érdeklődés már most megközelíti a befogadható létszámot, a
jelentkezéseket beérkezési sorrendben, legfeljebb ötven főig tudjuk elfogadni. A táborba bármelyik
napon be lehet kapcsolódni.
A részvételi díj naponta 3.500,- Ft., mely tartalmazza az oktatást, a szállást és az étkezést. A szállás
vendégházakban, ágyakon, matracokon, illetve sátorban oldható meg.
A sátras szállást igénylők részvételi díja 3000,- Ft./nap.
Az első napi díjból 800 forint engedményt adunk.
A Pajtafesztivál kezdete kisebb átrendeződést igényel, hiszen a fellépő zenekarok nagy részét el kell
szállásolnunk, de aki szeretne maradni, az MARADHAT! Erről a tábort megelőzően egyeztetni kell a
szervezőkkel.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet. Határidő nincs, de kérlek, mindenképpen írásban
jelentkezzetek! A tábor díját a helyszínen kell megfizetni. A jelentkezési lap visszaküldhető postán
(Kovács Norbert 8494 Kiscsősz, Kossuth u. 5.), vagy e-mailen (cimbi@iplus.hu).
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatója:

Jelentkezési lap
Táncoktatók és gyakorló táncosok tábora Kiscsősz, 2013. július 7-12.

Jelentkező neve:
Jelentkező címe:
Telefonszám, e-mail:

Melyik napokra jelentkezik (igen/nem)?
Júl. 7.
Júl. 8.
Júl. 9.
Júl. 10.
Júl. 11.
Júl. 12.

Egyéb igény, kérés:…………………………………………………………….....

