HÍRLEVÉL májusra
Kedves Címzettek! Figyelmetekbe ajánlom az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület aktuális hírlevelét. A programok
számán látható, hogy a szép tavasz új lendületet is hozott a
kulturális szervezetek számára.

Az elmúlt időszak történései
Bakonyi táncok és dalok továbbképzése
Térségünk egyik kiváló néptánc oktatója, Vastag Richárd évekkel ezelőtt belevetette magát szűkebb
vidékünk még fellelhető dalos és táncos hagyományainak kutatásába. Néhány településen még
sikerült olyan emlékeket lelnie, melyek alapján leképezhető volt a Bakony táncos és dalos élete.
Március harmadik hétvégéjén ezt a kincset osztotta meg párja, Fodor Eszter segítségével azokkal a
gyerekekkel, akik a régió néptánccsoportjaiból (főleg Pápáról, Ajkáról, Litérről, Veszprémből) érkeztek
hozzánk. A tanult táncokban a régies ugrós és csárdás motívumok mellett nagy hangsúlyt kaptak az új
stílusú polgári játékok, táncok is.
A jó hangulatú továbbképzésen nagyon értékes új ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők.

Erdélyi vendégszereplésen volt a Veszprém-Bakony Táncegyüttes
A Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a püspökladányi Csimpolya Táncegyüttes képviselte az
Anyaország néptánc-mozgalmát Székelyudvarhelyen, a XV. Kékiringó Néptáncfesztiválon.
Több száz fiatal néptáncos gyűlt össze április 11-12-én, a székelyudvarhelyi központtal megrendezett
eseményen. Both Aranka főszervező és a Kékiringó Néptáncegyüttes lelkes fiatal tagjai mindent
megtettek, hogy a vendégek jól mulassanak. A Székelyföld több településéről érkezett gyermek és
ifjúsági néptánc csoportok a két magyarországi együttessel közösen pénteken Felsősófalván,
szombaton az udvarhelyi Színházban tartottak nagy sikerű előadást.
Mindkét napon táncház koronázta meg a programot, ahol hajnalig húzták a talpalávalót a muzsikások
és megjelentek a térség felnőtt néptáncosai, hagyományőrző zenészei is. A gálaműsorokban szereplő
magyarországi csoportokat nagy tapssal jutalmazta a közönség, a közös táncmulatság hangulata
hosszú időre megmarad szép emlékezetükben.
A Veszprém-Bakony Táncegyüttes az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület „Hidak” kapcsolattartási
programjának eredményeként utazhatott a találkozóra. A közeljövőben a Kékiringó Néptáncegyüttes
és a szintén udvarhelyi Boróka Táncegyüttes tagjai vehetnek részt az Élő Forrás nyári tánctáboraiban
Kiscsőszön. Jövőre Veszprémben és Kiscsőszön szeretnénk vendégül látni a Kékiringó teljes tagságát.
A táncos programok , mellett lehetőség nyílt több rövid kirándulásra is, a veszprémi együttes
ellátogatott Székelyderzs erőd templomához, a Szelykefürdőn nyílt Borvízmúzeumba, Orbán Balázs
síremlékéhez, a parajdi sóbányába.

A sófalvi hagyományőrzők műsora

Galga-menti táncok Székelyudvarhelyen

A Székely kapu sornál

Szomszédolás – rábaközi gyerekek Kiscsőszön
Südi Tamásné Éva, Csitei Gábor néptánc pedagógusok vezették az a hétvégi táncos továbbképzést,
melyen a Kapuvári Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai vettek részt.
A három napos rendhagyó tánciskolát természetesen igyekeztünk igazi kiscsőszi hangulatokkal is
megtűzdelni. A szomorkás esős idő ellenére a gyerekek szívesen vettek részt a programon, amelyen
az említett két táncpedagógus Kalocsa-vidék táncait tanította.

Gazdaság – Kultúra
Népfőiskolai törekvéseink és a térségi kapcsolataink kiszélesítése, elmélyítése jegyében látogatott
Kiscsőszre a Bakonyerdő Zrt. közel hatvan dolgozója. A vendégek megismerkedtek az Élő Forrás
tevékenységével, megtekintették az Interaktív Faluház értékeit, kipróbálták a lovas kocsizást.
Vendégeinknek tárkonyos ragulevessel, hagyományos hideg ételekkel és somlói borokkal
kedveskedtünk.
Az ebéd közben kialakult beszélgetésben jövőbeni együttműködési lehetőségekről volt szó, a a
program befejeztével rövid táncbemutatót is tartottunk.

Húsvéti tánctábor
Veszprémből érkeztek hagyományos húsvéti tánctáborunk résztvevői. Közel ötven főt számlált a
tavaszi edzőtábor létszáma. A három napos programban az erdélyi Mezőség, Kalotaszeg, a kismagyarországi Galga-mente és Bodrogköz táncai kerültek terítékre. A táncosok kemény munkát
végeztek, a próbák reggel 9-től este 22.00 óráig zajlottak. A rengeteg táncolás és a természetesen
bekövetkező erős fizikai fáradtság sem tudta azonban megtörni a kiváló hangulatot, melyet húsvét
hétfőn márkói locsolással koronáztunk meg. A tábori gyakorláshoz élő zenével járult hozzá Schneider
Gyula és zenekara.

Hogy járjuk a táncházban? – képzés a felnőtt, idősebb korosztályt képviselő
tánckedvelőknek
Mezőségi – vajdakamarási – táncokkal foglalkozott az a társaság, amely a Közép-magyarországi
régióból érkezett hozzánk április utolsó hétvégéjén. A Lőricz Hortenzia által vezetett váli és sóskúti
néptánccsoportok tagjai elsősorban a jó közösség miatt vesznek részt a rendszeres összejöveteleken,
nem céljuk a professzionális táncolás. Annál jobban szeretnek vidáman mulatni és tudásuknak
megfelelő új ismereteket szerezni. A hosszú hétvége célja az volt, hogy a táncházi mulatságokban jól
alkalmazható mezőségi táncfigurákkal gazdagodjanak a vendégek. Természetesen nem csak az
újdonságként ható táncanyagok, hanem a hagyományos környezet és hangulat is jót tett a lelkeknek.
A csoport látogatást tett az iszkázi Nagy László Emlékházban, elkirándult a Somló Hegyre, ahol festői
környezetben, a déli lejtésű Szent Margit borúton kóstolhatta meg a Puchinger pince borait.

Majális - Néptánc ünnep Balatonfüreden
Május elsején végre értékes programok kerülnek színpadra a megyénk jelentősebb településein.
Szinte minden városban nagy szerepet kaptak a helyi néptáncosok, a vásárokban megjelentek a
hagyományos kézműipari termékek.
Balatonfüreden igazi néptánc ünnep zajlott, melyet szerencsére az időnként fölénk gomolyodó felhők
sem tudtak beárnyékolni.
A Balatonfüred Néptáncegyüttes több korosztályt is képviselő csoportjai mellett a veszprémi KisBakony Néptáncegyüttes legkisebb, középső és nagy csoportja, illetve a Veszprém-Bakony
Néptáncegyüttes is vendégszerepelt.
A csoportok a Zagyva Banda kíséretével léptek színpadra. A zsúfolásig megtelt nézőtéren ülők hosszú
tapsokkal jutalmazták a fellépőket.
A rendezvény gáláját a balatonfüredi Önkormányzat felkérésére szerveztük.

Kultúrák találkozása Komáromban, a Mediawave Fesztiválon
A Monostori Erőd ad otthont a nemzetközi színvonalú és hírű Mediawave Fesztiválnak, mely a a
filmkészítés művészeinek egyik fontos találkozási alkalma. A benevezett filmeket nemzetközi zsűri
értékeli négy napon át az Erőd termeiben.
A fesztivál másik vonulata a különböző kulturális területek és a világ tájairól érkezett művészek,
hagyományőrzők találkozása, együttléte.
Egyesületünk lehetőséget kapott, hogy a népművészeti programokban segítő kezet nyújtson a
fesztiválnak. A táncházi hangulat megteremtése mellett a rendezvény fő napján lovas bemutatóval,
birkavágással és pörköltfőzéssel, pásztortáncos bemutatóval igyekszünk gazdagítani a rendezvényt.

Magyar Értékek és Hungarikumok ünnepe
Veszprém Megyében
Egész napos rendezvény Veszprémben, a Hangvilla épületében és környékén,
a Gizella Napok rendezvénysorozatához kapcsolódva
A rendezvény programja:
10.00-19.00
Magyar Értékek, Hungarikumok kiállítása és vására, gasztronómiai bemutató, ételkóstoló a
Hangvilla épületében és a Hangvilla melletti téren.
A Tánc kialakulásának története képeken, táncfotók, a Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása,
térségi értékgyűjtemények bemutató anyagai az épület belső terében. Gasztronómiai értékek, régi
magyar mesterségek, kézműves termékek bemutatása, és vására a külső téren.
10.00-13.00
A MI ÉRTÉKEINK – Szakmai tanácskozás a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében
szereplő értékekről
A konferencián előzetes regisztráció alapján lehet részt venni (információ: www.hidakforum.hu)

Előadók: Dr. Horváth Zsolt, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke, Dr. Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, Csalló Jenő, a Csalló Pálinka manufaktúra vezetője,
Hoffner Tibor az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület térségi tanácsadója, Kovács Norbert, a
Veszprém-Bakony Táncegyüttes művészeti vezetője
13.00-13.30 Gyülekező a szabadtéri színpadnál
Magyar népzene szól a veszprémi Kőris Zenekar jóvoltából
13.30 Táncház gyerekeknek és felnőtteknek a színpad mellett
A táncházat vezetik Szabó Sándor, Kovács Norbert, a Népművészet Ifjú Mesterei, kísér a Kőris zenekar
14.30 Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó (szabadtéri színpad)
Fellépők:












Homokbödögei AMI gyermekcsoportja
Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes
Bibicki Gyermek Néptánccsoport
Báthory Banda (Veszprém)
Szilágyi Táncegyüttes 4. osztályos csoportja (Veszprém)
Szilágyi Táncegyüttes 6-8. osztályos csoportja (Veszprém)
Apetka Táncegyüttes (Ajka)
Cserregő Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja (Várpalota)
Kisbakony Táncegyüttes (Veszprém)
Balatonfüred Néptánc Együttes felső tagozatos csoportja
Balatonfüred Néptánc Együttes ifjúsági csoportja

16.30 Veszprém Megyei Vándorvigadalom (szabadtéri színpad)
Fellépők:











Ajka-Padragkút Táncegyüttes
Homokbödöge TE
Kurázsi Táncegyüttes
Cserdülő Táncegyüttes
Veszprém-Bakony Táncegyüttes
Tördemic Néptáncegyüttes (Badacsonytördemic)
Szárazág Néptáncegyüttes Litér
Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes (Litér)
Kenderszer Néptánccsoport (Takácsi)
Veszprémi Ifjúsági Néptáncegyüttes

18.00 Népművészet Ifjú Mestereinek és Népművészet Mestereinek gálaműsora (szabadtéri
színpad)
Mindhárom műsort a Népművészet Ifjú Mestere díjas, salgótarjáni Dűvő Zenekar kíséri

20.00 A Magyar Táncművészeti Főiskola Táncművész szak néptánc szakirány végzős
hallgatóinak vizsga koncertje (Hangvilla Színházterme)

Szervező:
Veszprém Megyei Néptánc Egyesület
Partnerek:
Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér, Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány,
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Programfelelős: Kovács Norbert (információ: www.hidakforum.hu , +36-20-3786459)
Támogatónk a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Hungarikum Bizottság

Bakony Népművészeti Találkozó
Magyarpolány, 2014. június 7. szombat
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.hidakforum.hu ,
www.apteegyesulet.hu

Támogatók:

Magyarpolány Önkormányzata, Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület

Kedves Barátaink, Táncegyüttesek!
Ezúton szeretettel meghívjuk együtteseteket a Bakony Népművészeti
Találkozóra, melyet idén tizenkettedik alkalommal rendezünk meg
Magyarpolányban. A rendezvény ismét a Pünkösdhöz kapcsolódik, ezzel is
erősítve a faluban ilyenkor zajló kulturális programokat. Az időpont idén június
7-ére tolódott.
Célunk egy jó hangulatú találkozó szervezése, melyen a verseny háttérbe
szorul. A csoportok látják egymás műsorát, megismerkedhetnek,
kikapcsolódhatnak a gyönyörű környezetben.
A bemutatásra kerülő műsorszámokat három tagú, elismert táncos
szakemberekből álló zsűri értékeli. Helyezést nem adunk ki, de a csoportok
vezetői véleményt, tanácsokat kapnak.
Délelőtt gyermek táncműsorokat, egyéb kísérő programokat tervezünk.
13.00-tól lehetőséget adunk a színpad bejárására, kipróbálására.
Délután 15.00-tól léphetnek színpadra a felnőtt csoportok, egy, vagy két
koreográfiával. Az értékelést a bemutatók után tarjuk.
A kora esti órákban színpadi koncerttel, gálával szórakoztatjuk a tánccsoportok
tagjait, majd táncházat rendezünk a hangulattól függő időtartamban…
A fellépőknek étkezést biztosítunk.
Előzetes megbeszélés alapján lehetőség van arra, hogy a Pajtában elhelyezett
matracokon aludjon, aki nem tud, vagy nem szeretne hazamenni (ingyenesen).
Magasabb színvonalú szállást kérésre a helyi szállásadóknál, vagy Ajkán,
kollégiumban tudunk szervezni. Ennek költségét sajnos nem tudjuk vállalni.

A rendezvényen jelen lévő zenekar (reményeink szerint a Zagyva Banda)
felkérhető a műsorszámok lekísérésére A zenekar számára egyéni egyeztetés
alapján így csak a koreográfiák kíséréséért kell fizetni.

Kérjük, hogy legkésőbb május 15-ig jelentkezzetek a cimbi@iplus.hu címen, a
jelentkezési lapok visszaküldésével.
Magyarpolány, 2014. március 12.

Üdvözlettel, Kovács Norbert Cimbi

Jelentkezési lap – Bakony Népművélszeti Találkozó
2014. június 7.

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

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

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

kelt:
aláírás

Versenyfelhívás
A Kunszentmiklósi Hagyományőrző Néptánccsoport Egyesület
megálmodója
és a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola valamint a Varga
Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
idén immáron negyedik alkalommal rendezi meg néptánc
fesztiváljukat, Kunszentmiklóson.
Elnevezése és ideje:

IV. Röpülj Páva Néptánc Fesztivál
2014. augusztus 9.-én
Sok szeretettel várjuk azon csoportok jelentkezését, akik szívesen
megmutatnák tudásukat e néptánc fesztivál keretei belül!
A fesztivált szakmai zsűri értékeli!
Helyszín: a Kunszentmiklósi, Strand
területe

Postán: 6090. Kunszentmiklós, Kis utca
10/b

Díjak: emlékplakett, oklevél

Egyéb szükségletekben való segítség:
Étkezés: Kisbojtár étterem / saját
költség

Nevezési határidő: 2014. július 15.
Nevezés módja:
Email-ben :
hagyomanyorzok.kszm@gmail.com

Érdeklődni lehet:
Izsák Zoltán
+36 70 930 02 26
hagyomanyorzok.kszm@gmail.com
Izsák Zoltánné Prokk Szilvia
+36 70 521 05 48
hagyomanyorzok.kszm@gmail.com

