Kedves Barátaink!
Az elmúlt időszakban nem készítettünk túl sok beszámolót, ami természetesen nem jelenti azt,
hogy nem történtek események a néptánc területén. Gondoljunk csak a Néptáncantológiára,
amely ismét nagy érdeklődésre tartott számot, vagy az Országos Szólótáncversenyre, melyet a
csodálatosan felújított békéscsabai Ifiházban rendeztek meg. A kiváló körülmények tovább
fokozták az amúgy is kitűnő hangulatot és a nagyon magas színvonalat. Már láthatjátok a
Youtube-on a rendezvényről készült anyagokat. Ennek apropóján szeretnék kiemelni két
személyt, akik az én szememben a magyar folklórmozgalom legnagyobb támogatói közé
tartoznak. Török Béla „Oldboy”) és Majnik Zsolt ki tudja, milyen kényszertől vezérelve
évek óta megszállottan járják a néptáncos és népzenei rendezvényeket, ahol elképzelhetetlen
mennyiségű mozgóképet és fotóanyagot rögzítenek, melyeknek egy részét – véleményem
szerint nagyon helyesen – közzé is teszik a világhálón. Minden jelentős esemény meg van
örökítve. Emberi nagyságukat mutatja, hogy eszük ágában sincs otthon „kotlani” az
anyagokon és a jól sikerült filmekkel, fotókkal üzletelve jogvédelmi ügyet csinálni
értékeikből. Mindketten kitüntetést érdemelnének.
Mifelénk is történtek örömteli dolgok, művészeti iskolásaink több sikeres bemutatón vannak
túl és egyre többen érdeklődnek a néptánc iránt. Ennek kapcsán is van egy – az előbbinél
kicsivel kesernyésebb – személyes történetem. 2003-ban az Apte Egyesülettel alapítottuk meg
a térség egyetlen nem önkormányzati fenntartású néptáncos művészeti iskoláját. Küzdelmes
munka volt, különösen annak tükrében, hogy a megyei közoktatási referens csak az üzletre
hajtó szakbarbárt látta bennem, aki a tisztességes sulik elől akarja elhappolni a diákokat és a
normatívát. E szerint állt az intézményünk bejegyzésének ügyéhez is… Nem akadály, amit
nem lehet leküzdeni, hát ezt is leküzdöttük. Talán érdemes megjegyezni, hogy arra az ajkai
műhelyre építkeztünk, ahol öt aranysarkantyús táncos tevékenykedik (Veszprém Megyében
sehol máshol nincs díjazott) és a fiatal kategóriában is komolyak az eredmények. A nehezedő
körülmények arra kényszerítettek, hogy jogutódlással összevonva a Magyarpolányi Művészeti
Iskolával együtt folytassuk munkánkat. A Falu erőn felül segítette az intézményt, így az
eredményeink sem romlottak, volt tehetséggondozás, tanórán kívüli szakmai tevékenység, stb.
Januártól aztán létrejött Magyarország legtöbb foglalkoztatottal működő „nagyvállalata”. Az
ajkai helytartóság valakinekarokona vezetője január elején elzárkózott a szerződésem alapján
járó tanácsadói díjam kifizetésétől, majd rávilágított arra is, hogy június 15-ével a
szerződésem megszűnik. Igazság szerint ezzel megelőzte az én döntésemet, hiszen a
„csakarezsiésfizetés” pénzpolitikája ilyen intézményeknél végleg szétrombol mindent és én
ennek már nem akartam részese lenni. Neki valószínűleg azt is hiába emlegetném, hogy ez az
intézmény a saját összekuporgatott kétmillió forintomból kezdte meg a működését, mert a
robotvezéreltséget szívügyek nem befolyásolják. Nem akarok Hofi Géza szavaival élni, mert
azok csak a színpadon voltak humorosak. Egyvalamiben egészen biztos vagyok: Ajkán és a
környékünkön tovább fog élni a néptánc élet.
Kérlek, olvassátok el az alant felsorolt programokat!
Kovács Norbert Cimbi

Kedves Folklórbolondok!
Szentgál mindig is élen járt a megnézős és meghallgatós népi programok
szervezésében és bonyolításában. Már ebben az évben is bizonyították, hogy nem
hagynak bennünket unatkozni és ennek a tetejébe itt van a következő kitűnő esti - és
éjszakai - program! A Tükrös banda már régi motoros a népzene - nem alsóörsi verhovina fesztiválján, így már a név is lehet önmagában garancijjja! Ezért (csak) oda
kell mennie a kedves vendégnek ám! Hát akkor lóra, szekérre, oldalkocsiba...stb.
Üdv: Kiki

Táncház Díj szavazás a Facebookon:
http://otpsegitunk.hu/otptanchazdij/
Szavazz, és juttasd közelebb kedvencedet a Táncház
Díjhoz!
Ki teszi a legtöbbet hagyományaink megőrzéséért?
Az OTP Bank a Táncház Egyesülettel karöltve alapította meg azt a pénzjutalommal is járó
Táncház Díjat, mellyel minden évben egy olyan kiemelkedő népzenész vagy néptáncos
egyéniséget jutalmazunk, aki tevékenységével aktívan hozzájárul a néphagyomány
fenntartásához és átörökítéséhez a következő generációk számára.
Nézzétek meg a jelöltek videóit, és szavazzatok arra, aki szerintetek a legtöbbet teszi a
hagyományok és a közösségi értékek megőrzéséért!
A Táncház Díjat a 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt egyikének ítéli majd oda a szakmai
zsűri.
Ne maradjatok le a XXXII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárról sem: a
népzenét, néptáncot és a népművészetet egyesítő jelentős hazai folklórfesztivál a Papp László
Budapest Sportarénában kerül megrendezésre, március 30. és 31.
között!

Hagyományok Háza
Kedves Táncosok, Együttesvezetők!
Megjelent a 2013. március és május közötti előadásainkat bemutató programfüzetünk, melyet
elektronikusan itt olvashattok:
http://www.hagyomanyokhaza.hu/main/musorok/musorfuzet/
Szeretettel várunk benneteket továbbra is a Hagyományok Háza és a Magyar Állami Népi Együttes
műsoraira, tánccsoportoknak 10 fő felett igyekszünk csoportos szakmai jegyet biztosítani. Ez ügyben
kérlek, keressétek kolléganőmet Kiss Máthé Simonát a (+36-1) 225-6064-os telefonszámon vagy a
kiss.simona@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen.
Néhány kiemelt program a következő időszakból, amelyet szívből ajánlunk:
Mesterek és tanítványok sorozat: Csángóországban -- a Berka Együttes és moldvai, valamint

magyarországi mestereik koncertje
Közreműködők: Klézsei mesterek (Bálint Erzsébet, Hodorog András), az Egyszólam Együttes (Berecz
András, Fábián Éva, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán),
Kerényi Róbert és a Pannónia Néptánctáncegyüttes táncosai
március 6., 19 óra
www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11129/
Fölszállott a páva sorozat
Csizmadia Anna (ének), Krajcsó Bence (citera) és a Tallabille zenekar
Magyar Állami Népi Együttes: Hajnali Hold
március 8., 19.00
http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11146/
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes: Ördöngösök Füzesen
március 20., 19.00
http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11142/
Magyar Állami Népi Együttes: Mezőség -- Mikrokozmosz
március 22., 19.00
http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11015/
Almárium sorozat : Mecsek Táncegyüttes és Pöndöly Néptáncegyüttes: Sokszínű Baranya
hosszúhetényi, magyaregregyi és szebényi hagyományőrzőkkel
március 23., 17.00
http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11137/
Mesterek és tanítványok sorozat:
A Vizin Zenekar és Gadányi Pál, a Népművészet Mesterének koncertje
április 3., szerda, 19.00
http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11082/
A Kárpát-medence táncos öröksége tanfolyamunk következő eseményeire tanfolyamon kívül, egyegy hétvégére is lehet jelentkezni.
Táncegyüttesek táncosainak 4 fő felett továbbra is csoportos kedvezményt adunk.
2013. március 23-24. Pálpataka (Sóvidék)
Néptáncgyakorlat és tanítási módszertan Lőrincz Hortenziával és Kovács Norberttel
Néprajzi előadás: Vavrinecz András: Sóvidék népzenéje
2013. április 13-14. Új, kiegészítő program: Molnár-technika
Oktató: Ónodi Béla
http://www.hagyomanyokhaza.hu/main/oktatas/neptanc/karpat_medence/
Bízunk benne, hogy hamarosan találkozunk Veletek is!

Üdvözlettel:
a Hagyományok Háza munkatársai

Vándorvigadalom 2013.
Kedves Barátaim!
A veszprémi Városi Művelődési Központ segítségének köszönhetően 2013-ban ismét
megrendezhetjük a Veszprém Megyei Vándorvigadalom programját, melyen a megye felnőtt
együttesei szerepelnek. A VMK a Gizella napok keretében szívesen fogadja az együtteseink közös
műsorát a Várban felállított szabadtéri színpadon.
A rendezvény időpontja május 12. vasárnap. Próbákra (színpadbejárás) 15.00-tól lesz lehetőség a
színpadon, a gálaműsor 17.00-kor kezdődik. A gazdasági helyzet nem javult a tavalyihoz képest, de a
zenekarra való hátteret az Intézmény előteremti. Sajnos az utazást az idén sem tudjuk megtéríteni a
megye részéről évek óta nem számíthatunk segítségre, egyéb forrásaink nincsenek. Remélem, azért
elfogadjátok a meghívást.
A zenekíséretre a Zagyva Bandát kértük fel, akik örömmel vállalták, hogy betanulják az általatok előre
elküldött zenéket. Amennyiben tehát fellépők lesztek a programban, kérem, hogy mielőbb vegyétek
fel a kapcsolatot a zenekarral. Zenét küldhettek: zagyvabanda@gmail.com
Úgy vélem, kár volna kihagynunk ezt a lehetőséget, ezért ezennel szeretettel meghívlak benneteket a
2013. évi Veszprém megyei Vándorvigadalomra.
Kérem, hogy aki jelentkezik, egy, vagy két koreográfia bemutatását tervezze. Kérem, hogy aki
jelentkezik, jelezzen nekem e-mailben (cimbi@iplus.hu). Legkésőbb április 15-ig várom a jelzéseteket
a bemutatásra kerülő táncok leírásával.
Ajka, 2013. március 2.
Üdvözlettel,
Kovács Norbert Cimbi

X. „BAKONY VIRÁGAI” MEGYEI SZÓLÓTÁNCVERSENY
A Cserregő Néptáncegyüttesért Alapítvány és a Cserregő Néptáncegyüttes, valamint a Veszprém
Megyei Néptánc Egyesület meghirdeti a „Bakony Virágai” Veszprém Megyei Szólótáncversenyt a Tánc
Világnapja alkalmából.
Időpontja: 2013. április 28. 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.
A díjkiosztást követően a jubileumhoz méltó gálával szeretnénk kedveskedni a versenyen
résztvevőknek! (Meglepetés vendégek!)
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2013. április 01.
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 email-ben tájékoztatjuk!
Várpalota, 2013. február 22.
Üdvözlettel,
Cserregő Néptáncegyüttesért Alapítvány

Jelentkezési lap
„Bakony Virágai” Megyei Szólótáncverseny 2013. 04.28. Várpalota

A versenyző neve: ……………………………………………………………..…….…….........
Születési dátum:……………………………..…..
Levelezési címe:………………………………………………………………….…….…….....
Telefonszám, e-mail:………………………………………………………………..…………..
Szabadon választott tánc:……………………………………………………………..………....
Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………...…………

Dátum: ………………………………

………......……….....…
aláírás

Bakony Népművészeti Találkozó
Magyarpolány, 2013. május 18.

Gyermek néptáncegyüttesek fellépései, a Magyarpolányi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanítványainak műsora, kézművesek,
kistermelők vására

Felnőtt néptáncegyüttesek fesztiválja, népzenei és
néptáncos gála, táncház
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
telefon, e-mail, web: +36-20-3786459, cimbi@iplus.hu , www.apteegyesulet.hu
Támogatók:

Magyarpolány Önkormányzata, Veszprém megyei Néptánc Egyesület

Kedves Barátaink, Táncegyüttesek!
Bár a támogatottságunk igen csekély, szeretnénk idén is megrendezni a
magyarpolányi Bakony Népművészeti Találkozót, melyre ezúton szeretettel
meghívunk benneteket.

A rendezvény 2013. május 18-án, szombaton lesz Magyarpolányban a Tájház
udvarán, a megszokott szabadtéri színpadon. A délelőtt folyamán, 10.00 órától
várjuk a gyermek néptánccsoportokat, amelyek szintén a szabadtéri színpadon
mutatkozhatnak be, egy tánckoreográfiával. A gyermek néptánc találkozót a
Veszprém Megyei Közművelődési Intézeten keresztül a Nemzeti Kulturális Alap
támogatja.
A jelen lévő Zagyva Bandát felkérjük, hogy zenéiteket tanulja be és muzsikálja
el, ezért külön díjazást nem kérünk.
Délután 15.00-tól léphetnek színpadra a felnőtt csoportok, egy, vagy két
koreográfiával. A felnőttek fesztiválját szerény mértékben szintén a Nemzeti
Kulturális Alap és a magyarpolányi Önkormányzat támogatja. A felnőttek is
megkérhetik a Zagyva Bandát, de itt a tiszteletdíj egyéni egyeztetés alapján
működik.
Mindkét korosztály műsorát két tagú szakmai zsűri értékeli. Az értékelést a
bemutatók után tarjuk. Színpadbejárásra két órával a programok megkezdése
előtt már lehetőség lesz.
Mindkét korosztály számára biztosítunk étkezést.
A gyerekeknek érdemes lesz a délutáni felnőtt programra is maradni.
Az esti órákban szokás szerint táncházat is tartunk.
Kérjük, hogy legkésőbb április 30-ig jelentkezzetek a cimbi@iplus.hu címen, a
jelentkezési lapok visszaküldésével.
Magyarpolány, 2013. március 7.

Üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi

Jelentkezési lap 1. – Gyermek Néptánc Találkozó
2013. május 18. 10.00
(Veszprém Megyei csoportoknak)
Csoport neve:…………………………………………………………………………..
koreográfia címe, koreográfusa:………………………………………………

körülbelüli létszám:…………………………………………………………………..
vezető telefonja, e-mail címe:…………………………………………………..

technikai igény, egyéb kérés:……………………………………………………

kelt:

aláírás

Jelentkezési lap 2. – Bakony Népművélszeti Találkozó
2013. május 18. 15.00

Csoport neve:…………………………………………………………………………..
koreográfia címe, koreográfusa:………………………………………………

körülbelüli létszám:…………………………………………………………………..
vezető telefonja, e-mail címe:…………………………………………………..

technikai igény, egyéb kérés:……………………………………………………

kelt:

aláírás

Táboraink Kiscsőszön:
Ismét lesz Táncos Tehetségek Tábora
Ismét lesz felnőtt néptánc tábor és Dűvő népzenei tábor

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:…………………………………………………………….....

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

Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
8449 Magyarpolány, Táncsics u. 7. www.apteegyesulet.hu tel: +36-20-3786459
Táncos Tehetségek Tábora 2013.
Kedves Táncegyüttes Vezetők, Néptáncpedagógusok!
Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 2013 nyarán ismét megrendezi a Táncos
Tehetségek Táborát. Az elmúlt években sikeres program idén – a tavalyihoz hasonlóan – két
turnusban kerül megrendezésre azonos táncanyagokkal és kísérőprogramokkal. A tábort a
táncoktatások mellett hangulatos kísérő programok tarkítják, melyek kapcsolódnak a falusi környezet
és kultúra megismeréséhez. Az utolsó estét zenekarral rendezett táncház koronázza meg, melyben a
résztvevők kötetlenül táncolhatják az elsajátított anyagokat és persze más táncokat is. A táborunkat
az Örökség Egyesület ajánlásával, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szeretnénk megvalósítani.
Az első tábort 2013. június 23-28-ig rendezzük, a második tábor időpontja 2013. június 30- július 5. A
kiválasztott két táncanyag Felcsík és Szucság (Kalotaszeg) magyar táncai. Mindkettő hangulatos,
lendületes, ügyes gyerekeknek való tánc. A tábor oktatói Kádár Ignác és Nagypál Anett (Felcsík),
Farkas Tamás, Lőrincz Hortenzia (Szucság).
A második tábort június 30-tól július 5-ig tartjuk. A táncanyagok és az oktatók azonosak. Az
anyagokat az első táborban Felcsík-Szucság, a másodikban Szucság-Felcsík sorrendben oktatjuk.
Az elszállásolást és az étkeztetést falusi vendéglátói keretek között, bérelhető, régi építésű és
régiesen berendezett vendégházakban oldjuk meg. Étkezés napi három alkalommal, emellett szükség
és éhség szerint. A próbák helyszíne az Élő Forrás Egyesület táncpajtája lesz. A kiegészítő
programokat a tábor központi házánál (Hunyor 2004 Bt. háza) és a környék kirándulóhelyein oldjuk
meg.
A jelentkezéseket május 20-ig tudjuk elfogadni. Tekintettel arra, hogy a táborok felső
létszámhatárának elérésére is van esély, a „telt ház” táblát a jelentkezési határidő lejárta előtt is
kitehetjük…. A megcélzott időpontról mindenképpen egyeztessetek a tábor szervezőjével, „Cimbi
bátyóval”.
Elérhetőségek: +36-20-3786459 cimbi@iplus.hu
A jelentkezési lapokat a fenti e-mail címre kérjük visszaküldeni.
A táborba érkezni az első nap délelőttjén kell. A házak elfoglalása után ebéddel kezdődik a program.
Az utolsó napon, ebéd után lesz hazautazás.
A tábor díja idén – tekintettel az NKA eddigieknél szerényebb támogatására 20.000,- Forint lesz,
melyet legkésőbb a helyszínen kell fizetni.
Várjuk jelentkezéseteket.
Oravecz Edit elnök, Kovács Norbert ügyvezető elnök
Egyesületünk támogatója:

Jelentkezési lap
Táncos Tehetségek Tábora I. szakasz 2013. június 23-28. Kiscsősz

Jelentkező neve:

Jelentkező címe:

Telefonszám, e-mail:

Életkor:

Kapcsolattartó (szülő, oktató) elérhetősége:

Különleges igény (pl. étkezési megkötések, betegség, stb.):

Dátum:
……………………………………….
név

Jelentkezési lap
Táncos Tehetségek Tábora II. szakasz 2013. június 30- július 5.
Kiscsősz

Jelentkező neve:

Jelentkező címe:

Telefonszám, e-mail:

Életkor:

Kapcsolattartó (szülő, oktató) elérhetősége:

Különleges igény (pl. étkezési megkötések, betegség, stb.):

Dátum:
……………………………………….
név

