Hírlevél Farsangra
Kedves Barátaink!
Sok jó tavaszi program kiírását közöljük az alábbiakban. A szervezők nagy szeretettel várnak
benneteket az ismertetett rendezvényekre. Kérjük, hogy minél nagyobb számban vegyetek részt
ezeken az eseményeken, hogy ezzel is bizonyítsuk, erőt és tudást képviselünk, amit észre kell venni
és ami nem lehet különböző magas szintű érdekkörök játszadozásának kitett ügy. Ezzel
kapcsolatban ajánlom figyelmetekbe az alábbi írásomat:

Az üres medence esete a néptáncos stratégiai partnerekkel.
Nagyot csattantunk. Jól kiszámított lendületvétel, bátor dobbantás után elegáns íven vetettük
magunkat a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) stratégiai partnersége kapcsán kialakított
„medencébe”. Csakhogy az Úszómester kihúzta a dugót. Azért egy sms-t küldhetett volna… Talán, ha
időben leállunk, nem estünk volna így pofára.
Történetünk manapság gyakorta előfordul a civil világ és a politika, illetve a szakintézmények
kapcsolatában. Időről-időre előkerülnek a világot megváltó jótevők, akik „most már mellétek állunk”
felkiáltással segítséget, támogatást, együttműködést ajánlanak, szerveznek, nyújtanak (a harmadik
forma a legritkább). Aztán lezajlanak a választások, elfogy a kezdeti lendület és hős segítőink
eltűnnek. Persze csak azután, hogy az együttműködés hőstettét lobogtatva mindenütt learatják az
elismeréseket.
1992-óta vagyok táncvezető együtteseknél, egyesületeknél és mondhatom, hatalmas tapasztalatom
van ezen a téren. Minden kezdeményezés nagy lendülettel indult és mindegyik arra a sikerre
alapozott, amelyet mi értünk el a közösségeinkkel. A partnereink köre igazán sokszínű volt. Jöttek
hozzánk turisztikai nagyvállalkozók, önkormányzati vezetők, intézményigazgatók, országos hálózatok
képviselői és persze politikusok is bőven. Természetesen mi is örültünk ilyenkor és nagy reményekkel
tekintettünk az ígéretekben gazdag kezdeti lépéseket követő időszakra.
Néhány közös jellemzője volt ezeknek az eseteknek:
-

Kivétel nélkül minden kezdeményezés arra a tudásra, szellemi és kapcsolati tőkére,
közösségre alapozott volna, amit a mi szervezetünk képviselt.
Partnereink igyekeztek a lehető legszélesebb körben lobogtatni együttműködésünk zászlaját.
Mihelyt a mi érdekeink, elképzeléseink is előkerültek, előbb-utóbb elhúzódott mellőlünk a
partner.

Érdemes néhány történetet megemlíteni, amelyek kapcsán mindig úgy éreztük, abba kéne már
hagynunk ezt az egészet… Aztán pihentetve az indulatokat és keserűséget újra és újra felálltunk.
Felálltunk és széles mosollyal nyújtottunk baráti kezet a minket előzőleg faképnél hagyó
szervezeteknek.


A kilencvenes években a Veszprém Megyei Közművelődési Intézettel közösen kezdtük el a
magyarpolányi Tájház, Alkotóház tervezését. Az Intézet kiváló kapcsolatain keresztül
meghozta azokat a céltámogatásokat, pályázatokat, melyeknek köszönhetően a beruházás
több ütemben elkészült. Mondhatni, paradicsomi állapotok között tevékenykedhettek a
térség kézműves alkotói, gyermek színjátszói és néptáncosai. A nagyközösségeket hatalmas
táncpajta szolgálta ki, a kézműveseknek épült fazekas és kovácsműhely, tantermek,
vizesblokkok, csoportos szálláshely és a helyi múzeum tették teljessé a komplexumot,
melynek hosszú távú működtetési koncepcióját mi magunk írtuk. Az építést sem lehetett
bárkire bízni, hiszen műemlékekről volt szó, így a legnagyobb szakmai munkát a régi házak
restaulásához kiválóan értő nagybátyám végezte (természetesen nem a rokoni kapcsolat,
hanem a szakmai tudás okán). Egyesületünk irodát működtetett a faluban, népviseleteinket,
szakmai anyagainkat beadtuk a „közösbe”. Később, hogy az erőket összpontosítsuk,
egyesületi fenntartású művészeti iskolánkat is összeolvasztottuk a hasonlóan kiválóan
minősült magyarpolányi intézménnyel. Mivel az épületegyüttest használó művészeti iskola
immár önkormányzati fenntartású volt, nálunk is beköszöntött a KLIK korszak. Azóta a
színjátszók kiszálltak, a néptáncosok létszáma felére apadt. Az épületek állagmegóvásával
senki nem törődik. Táborokhoz, rendezvényekhez pedig kérelem alapján, bérleti díj fejében
használható a rengeteg társadalmi hozzájárulással épített Tájház. A kevéske megmaradt
néptáncos záró gálaműsorát tavaly sem az intézmény vezetője, sem a KLIK ajkai igazgatója,
de még az iskolatitkár sem nézte meg.
Elveszett közel kétszáz ajkai és környékbeli néptáncos, meg kétszáz garnitúra népviselet, amit
az intézmény munkatársai elfelejtettek visszaadni. Az már csak hab volt a tortán, hogy a
ruhatárunk fölött az értesítésünk nélkül teljes tetőcserét végeztek, így olajban és
faforgácsban úsztak a szép eredeti felvidéki és erdélyi viseleteink.

Otthagytuk, létrehoztunk egy új iskolát.


A kétezres években többször lendületet kapott egy vidéki Hagyományok Háza hálózat
gondolata. Mindig voltak ötletgazdák, támogatók, partner jelöltek (általában köztük voltunk).
A kezdeti telefonos egyeztetéseket néhányszor személyes budapesti találkozók húzták alá.
Utazgattunk, álmodoztunk. Időközben igyekeztünk minden feltételt megteremteni, hogy a
startolásra már ne kelljen beruházni. Létrejött a Dunántúl egyik legnagyobb archívuma,
stúdió-felszereléseket vásároltunk, kialakítottuk a szükséges kapcsolati kört. A hálózat azóta
sem jött létre.
Mi azért megépítettük és működtettük szakmai házunkat. Összegezve a két eset eredményét,
akár még örülhetünk is, hiszen ezek a hitegetések, csalódások sarkalltak minket arra, hogy
még önállóbbak, függetlenebbek legyünk.

A legutóbbi történet minden bizonnyal még az előzőeknél is emlékezetesebb lesz. Hosszú évek
hitegetései után elérkezett az álmok valóra váltásának időszaka. A Nemzeti Művelődési Intézet új

vezetése gőzerővel vágott neki a vidéki kapcsolatok rendezésének, kiszélesítésének. Hatalmas
mennyiségű szakmai programot bonyolítottak az Intézet vidéki irodáinak munkatársai…,
pontosabban az Ő felkérésükre a vidéki szakmai közösségek. Pénz nem volt, éppen csak a költségek
fedezésére jutott, de örömmel lenyeltük ezt az apró visszaesést, hiszen végre az Ügyről volt szó. Sorra
szerveztük a helyi érték bemutatókat, utaztunk a megye kistelepüléseire ismeretterjesztő
előadásokra. Az NMI büszkén dicsekedett az eredményekkel. Aztán jött a szerződés. Néhány
szerencsés kiválasztott szervezet szerződés alapján lehetett az NMI vidéki stratégiai partnere. A
legtöbb ilyen partner a kézműves népművészeti egyesületek közül került kiválasztásra, néhányan
pedig a néptáncos körökből is felkérésre kerültek. Ebbe a körbe kerültünk mi is – bár nem nagyon
értettük, miért különül el a néptáncot hangsúlyozó szervezetek köre a kézművesekétől, hiszen a mi
rendezvényeinken és szakmai programjainkon is jelen van a népművészet teljes palettája, beleértve a
népdalköri mozgalmat, a népzenészeket, stb...
Az első évben 750.000 forint támogatást kaptunk a munkánkhoz, melynek felhasználását megbízóink
(a partnerség hamar alárendeltségi viszonnyá alakult) sok oldalas szerződésben igyekeztek
szabályozni. Már ebben a szerződésben olyan feladathalmazt írtak elő, amely egy megyei
nagyságrendű intézménynek is becsületére vált volna. Nem baj, mi úgyis ezzel akartunk foglalkozni. A
tavalyi évben 3.000.000 forint hozzájárulás mellé tovább bővített szerződést kaptunk. Hangot adva a
szakmai szabadságunk kisebb csorbulásai kapcsán érzett sértődésnek azért örömmel és új lendülettel
ugrottunk az „együttműködésbe”. Megtartottuk Kiscsőszön a stratégiai partnerek első találkozóját is,
amely sikert aratott a kollégák körében. Beszámolóinkat lelkesen készítettük, melyek – ismereteink
szerint – nagy elismerést vívtak ki az NMI munkatársainak körében is. A folytatás sok eredménnyel és
szakmai építkezéssel kecsegtetett. Építsünk hát infrastruktúrát is! Múzeumunk padlásterében új
irodát építettünk közel ötmilliós ráfordítással és rengeteg saját munkával. Az átadást azonban már
nem érte meg a partneri együttműködés. Hosszú gyanús csendet követően személyes telefonos
érdeklődésemre tudatta velem az NMI munkatársa, hogy idén sajnos nem leszünk partnerek. „A
néptáncosok nem megfelelően használták fel a pénzt”. „Most csak a népművészeti szervezeteknek
jut”. Ezek alapján megtudhattam, hogy mi már megint lenyúltuk a lóvét és azt is, hogy nem vagyunk
népművészeti szervezet. No, meg arra is fény derült, hogy másság ebben a szakmában nem létezik.
Az eredmény nem számít, a módszeren van a lényeg, az pedig kötelező, ha jó, ha nem.
Már csak néhány nyitott kérdés maradt:
 Miért voltunk olyan eszetlenek, hogy megint bedőlve a bíztató jeleknek belefutottunk egy
erőn felüli beruházásba? Hol volt az elvárható tisztesség, amikor értesíteni kellett volna
minket a partnerség megszűnéséről? Szólt volna valaki, ha én nem érdeklődöm?
 Hogyan mondjuk a megye néptáncos szervezeteinek, hogy ezután nem dolgozunk az
érdekükben és hogyan állítsuk le a már elindított folyamatokat?
 Érdekel-e valakit az a hitelvesztés, amin mi keresztülmehetünk? Miért hazudta nekünk az
NMI, hogy a munkánk kiváló? Ha mégis az volt, miért van az általánosítás az indoklásban?
 Mi közünk van nekünk a Hagyományok Háza és az NMI között tomboló pozícióharcokhoz?
Miért vagyunk ennek áldozatai?

 Milyen céllal kellett elkészítenünk azokat a felméréseket, statisztikai jelentéseket (kulturális
közmunka keretében és partnerség keretében egyaránt), melyekből azóta sem láttuk
semmiféle elemzést, megállapítást? Mutattak-e ezek valakinek valamit a mi helyzetünkről és
miért éppen mi nem ismerjük az értékelésük eredményét? Értékelte, vizsgálta ezeket valaki?
A tanulságot ismét levonjuk. A támogatók jönnek-mennek, mi csak magunkra számíthatunk. Azok
után különösen, hogy a partnerség okán a megyei NMI szervezet már nem kereshetett meg minket,
hogy kulturális szolgáltatást, segítséget kérjen tőlünk, mert az már párhuzamos finanszírozás lett
volna. Nem is keresett. Így eshetett meg, hogy a sok éve általunk bonyolított, kitalált, népszerűsített
ismeretterjesztő programokban az utóbbi években nem vehettünk részt.
Gratulálunk az NMI-nek ahhoz, hogy két éven át lelkesíteni tudott bennünket. Elérte, hogy megalázó
díjazásért, benzinköltségért két árajánlatot produkálva programok tömegét adjuk a sikerkönyv
lapjaihoz és programok sorával lendületbe hozzuk a megye néptáncos szervezeteit. A folytatáshoz
sok sikert kívánunk. Természetesen ezután is szívesen részt veszünk programjaikban, támogatjuk
törekvéseiket. Mi mindig itt leszünk vidéken, csak egy telefon…
Kovács Norbert

A közelmúltban történt
Néptánc Gála Kertán
A program helyszíne, időpontja: Kiscsősz, 2015.02.06.
Szervező: Élő Forrás hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 200 fő

2015.február 6-án Kertán került megrendezésre az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, az Élő
Forrás Alapfokú Művészeti Iskola, az Magyarpolányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kerta
Község Önkormányzata szervezésével és támogatásával a 2014-15-ös tanév félévi néptáncgálaműsora.
Az este folyamán bemutatkoztak a kertai, a noszlopi, a devecseri néptánccsoport és az ajkai Apetka
néptánccsoport tagjai, valamint az Oktatók is elkápráztatták fergeteges táncukkal a közönséget. A
talpalávalót a Fajkusz Banda biztosította.
A közönség, amely a helyi emberekből, iskolák pedagógusaiból, vezetőiből és a fellépő gyerekek
hozzátartozóiból állt, lelkes tapssal bíztatta a táncosokat és köszönte meg a felejthetetlen estét.
A műsor után a kertai nyugdíjasok által felajánlott és készített süteménnyel vendégelték meg a sok
táncos lábú résztvevőt és a közönséget is.
A műsorra a belépés díjtalan volt, a művészeti iskola tanulóinak támogatására becsületkassza került
kihelyezésre. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást és külön köszönet illeti Tornai Ilonát, aki
jelentősebb összeggel támogatta diákjainkat.

Táncképzés Farsangkor ifjúsági korosztálynak
A program helyszíne, időpontja: Kiscsősz, 2015.02.07.
Szervező: Élő Forrás hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 40 fő
Február 7-én, szombaton, a szokásos disznóvágó farsangi mulatsághoz kapcsolva szerveztük meg
táncos képzésünket ifjúsági korosztály számára. A zimankó és a tomboló influenza hatására sokan
kényszerültek a részvétel lemondására, de szerencsére a létszám így sem volt alacsony, a résztvevők
száma megközelítette a negyven főt.
Molnár Péter és Györke Eszter táncpedagógusok Magyarszentbenedek táncait tanították összesen
hat óra időtartamban. A képzés szünetében a friss disznócsontból készült orjalevest kóstolhatták meg
a táncosok, melyet Hahn-Kakas István táncmester (titokban kiváló szakács) készített.

A képzést álorcás felvonulás, majd gyermek tánccsoportok és mestereik táncos bemutatója követte,
melynek vendége volt a szombathelyi Szökős Néptáncegyüttes. A muzsikát a Fajkusz Banda
szolgáltatta.

Idén is nagyszerű hangulatban zajlott a Kiscsőszi
Farsangi Mulatság
A program helyszíne, időpontja: Kiscsősz, 2015.02.07.
Szervező: Élő Forrás hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 300 fő

2015. február 7-én ismét megrendezésre került a Kiscsőszi Farsangi Mulatság. A szokásokhoz hűen
reggel 8 óra tájban Dezső Disznó már legjobb barátjával együtt búcsúzott azon nemes cél érdekében,
hogy a hajnalig tartó mulatozást a nap egésze alatt megkoronázzák a finomabbnál finomabb
disznótoros ételek.

A délelőtti koncolással telt órákat átjárta a forralt bor lelket melengető íze és illata. A Fajkusz Banda
nagyszerű muzsikálásának köszönhetően az üstök melletti melegedések, baráti beszélgetések
gyakran nótázással, néha tánccal gazdagították az egyébként is nagyon jó, családias hangulatot. A rég

nem látott jó barátok sütés, főzés, szeletelgetés közben osztották meg egymással történeteiket.
Közben készültek a jobbnál jobb ételek, a déli orjaleves után lassan megsült a hurka, a kolbász és a
többi finomság.

Közben az udvarban már gyülekeztek az izgatott, népviseletbe öltözött gyerekek, az álorczás
felnőttek. Megérkezett Vince, Kiscsősz utolsó agglegénye is, hogy az ünnep alkalmából feleségül
vegye a gyönyörű arát, Örzsét. Amikor mindenki elfoglalta helyét elindult a felvonulás a falu
főutcáján. Nótaszóval, zenével, ostorcsattogással vonultak a jelmezesek és kísérőik a kocsma elé, ahol
aztán Vince és Örzse a megfelelő szertartás keretein belül megfogadták, hogy örökké egymás
ágyékolói lesznek :D . Az esküvő után közös örömtánccal és Illyés, a kiszebáb elégetésével próbáltuk
elűzni a telet.
A közeli kultúrházban folytatódott a mulatság, ahol az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola bobai és
csabrendeki gyermekcsoportjai rábaközi játékokat és táncokat mutattak be, majd a szombathelyi
Szökős Néptáncegyüttes előadásában egy rendkívül mulattató táncos színdarabot láthattunk.
Fergeteges kalotaszegi legényessel zárult a műsor, majd felszolgálásra került a disznótoros vacsora,
melyből a fellépők és a vendégek egyaránt kedvükre fogyaszthattak. Miután mindenki jóllakott
kezdetét vette a farsangi bál, ahol a Fajkusz Banda kíséretével a táncos lábúak megcsillogtathatták
tudásukat.
A farsangi mulatsággal párhuzamosan délelőtt tíz órától táncképzés folyt a kultúrházban. Györke
Eszter és Molnár Péter vezetésével a fiatalok magyarszentbenedeki táncokat tanulhattak.

A jövő programjai
Fölszállott a páva 2015
Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza 2012 tavaszán népzene- és
néptáncvetélkedőt hirdetett Fölszállott a páva néven. A 16 és 35 év közötti hagyományápoló
énekesek, zenekarok és néptáncosok versenyére a teljes magyar nyelvterületről számos
produkciót neveztek; a területi selejtezőkből a televíziós elődöntőkbe már csak 48 jutott
tovább. Ezek közül a döntőn választotta ki a zsűri és a közönség a nyerteseket. A döntősök és
a díjazottak azóta számos koncerten, előadáson bizonyíthatták, hogy megérdemelten találta
őket a legjobbnak a zsűri és a közönség.
A rendkívüli sikert látva a kiíró intézmények ismét meghirdetik a versenyt, amelyre 2015.
február 15-ig a www.hagyomanyokhaza.hu és a http://www.folszallottapava.hu oldalon
jelentkezhetnek 6 és 14 év közötti fiatalok az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal
bármely tájegységhez és a magyarországi nemzetiségek helyi hagyományaihoz kötődő
produkciókkal. A területi selejtezők 2015 tavaszán zajlanak, a kiválasztott 48 produkció
szereplői nyári előkészítő táborozáson vesznek részt (2015. július második felében), az
ezekről készített összefoglalókat 2015 őszén sugározza a Duna csatorna, a döntőket pedig a
tervek szerint novemberben és decemberben láthatja a közönség.

„Fergeteges” Szólótánc Verseny
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Országos Néptánc Versenye
Tata, 2015. június 20.-21.
A verseny időpontja: 2015. június 20-21.
Rendező: Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Jocha István programfelelős
2890 Tata, Almási utca 24.
Tel.: 06-34-587-005
Mobil: +36-20-311-6685
Email: versenyek@kenderke.hu; jocha.istván@kenderke.hu
Helyszín: Pálma Rendezványház, 2890 Tata, Angolpark
A verseny célja:
- A jelentkezők ismeretének elmélyítése a Kárpát-medence magyar néptánc kultúrájában, továbbá alkalmat
teremteni az integrált ismeretalkalmazásra és a képességek fejlesztésére.
- Motiválni a tanulókat koruknak megfelelő formai, motivikai, párkapcsolati és tánctechnikai ismeretek
elsajátítására, improvizációban történő megmutatására.
- A verseny követelményei a művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó képzés tartalmi követelményeivel
összhangban legyen.
- A szólótáncos színpadi verseny mellett lehetőséget biztosítani a mélyebb ismeretek megmutatására a
táncházban, a szöveges ismeretterjesztő konferálásban és a kézművességben, képzőművészetben.
A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok.
A verseny jellege: Gyakorlati és elméleti
A verseny fordulói: Felmenő rendszerű, országosan meghirdetett, kétfordulós verseny
1. forduló: iskolai válogatók
2. forduló: országos döntő
Jelentkezés, további információ: www.kenderke.hu

XII. „BAKONY VIRÁGAI” MEGYEI SZÓLÓTÁNCVERSENY
Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, az
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és Devecser Város Önkormányzata meghirdeti a XII. Bakony
Virágai Szólótáncversenyt, mely idén az eddigiektől eltérően új helyszínen, Devecserben lesz. A
Cserregő Néptáncegyüttessel egyeztetve 2016-ban ismét Várpalota ad otthont a rendezvénynek.
A verseny a Bakony-Somló Népművészeti Találkozó keretében kerül megrendezésre, ezért a
szokásosnál szorosabb időbeosztással zajlik majd.
Időpontja: 2015. május 23. szombat reggel 8.00-tól 13.00-ig.
Helyszín: Devecser, Városi 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
További információ, jelentkezési lap: www.hidakforum.hu

Bakony-Somló Népművészeti Találkozó
Devecser, 2015. május 23. szombat

Bakony Virágai Veszprém Megyei Szólótáncverseny
Kézművesek, kistermelők vására

Felnőtt néptáncegyüttesek fesztiválja, népzenei és
néptáncos gála, táncház
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre
Társ szervezők: Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Élő Forrás hagyományőrző Egyesület, Devecser
Város Önkormányzata
telefon, e-mail, web: +36-20-3786459, cimbi@iplus.hu , www.hidakforum.hu , www.eloforras.eu
Támogatók: Devecser Város Önkormányzata, Hunyor 2004 Bt., Tradíció Folk Kft.,

Nemzeti Kulturális Alap

Kedves Barátaink, Táncegyüttesek!
Ezúton szeretettel meghívjuk együtteseteket a Bakony-Somló Népművészeti Találkozóra, melyet idén
tizenharmadik alkalommal rendezünk meg. A megszokott helyszíntől eltérően idén a megújult város,
Devecser ad otthont a rendezvényünknek. A program ismét a Pünkösdhöz kapcsolódik, az időpont
Pünkösd szombatja, 2015. május 23.
Célunk egy jó hangulatú találkozó szervezése, melyen a verseny háttérbe szorul. A csoportok látják
egymás műsorát, megismerkedhetnek, kikapcsolódhatnak.
A bemutatásra kerülő műsorszámokat három tagú, elismert táncos szakemberekből álló zsűri
értékeli. Helyezést nem adunk ki, de a csoportok vezetői véleményt, tanácsokat kapnak.
A Zsűri tagjai:
Juhász Zsolt, a Duna Művészegyüttes igazgatója.
Bonifert Katalin, a Duna Művészegyüttes Tánckarának vezetője.
Hahn-Kakas István, a Kodolányi János Főiskola táncegyüttesének vezetője.
Délelőtt zajlik a Bakony Virágai Veszprém Megyei Szólótáncverseny, melyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket. Ez a program a Művelődési Ház színháztermében lesz. A felnőtt együttesek a
szabadtéri színpadon mutatkoznak be. 13.00-tól lehetőséget adunk a színpad bejárására,
kipróbálására.
Délután 15.20-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 távolról érkezők a közeli Kiscsőszön
aludjanak (15 perces utazás).
A rendezvényen jelen lévő Dűvő zenekar felkérhető a műsorszámok lekísérésére A zenekar számára
egyéni egyeztetés alapján így csak a koreográfiák kíséréséért kell fizetni.
A rendezvény várható programja:
8.00-10.00 Bakony Virágai Szólótáncverseny regisztrációja
10.00-13.00 Bakony Virágai Szólótáncverseny Versenyprogram, a legkisebb korosztálytól felfelé
emelkedő sorrendben.
14.15 Garagulya Gólyalábas Társulat előadása
15.00 Rövid általános értékelés és Bakony Virága díjak átadása a szabadtéri színpadon.
15.20-tól Bakony – Somló Népművészeti Találkozó (táncegyüttesek műsorai)
18.00-tól Fláre Beás Zenekar koncertje
19.00-tól Dűvő Zenekar koncertje és Aranysarkantyúsok, Aranygyöngyösök, Népművészet Ifjú
Mesterei gálaműsor.
A programot táncház zárja.
Nap közben a szabadtéri színpad környékén vásári forgatag és színes gyermek program várja a
vendégeket.
Kérjük, hogy legkésőbb május 10-ig jelentkezzetek a cimbi@iplus.hu címen, a jelentkezési lapok
visszaküldésével.
jelentkezési lap: www.hidakforum.hu

Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó
Kedves Együttes vezetők!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy idén ismét meg tudjuk rendezni a Veszprém Megyei Gyermek
Néptánc Találkozót, melyre szeretettel meghívjuk csoportjaitokat.
A találkozónak idén Litér település ad otthont. A rendezvény időpontja 2015. május 30. szombat. A
program kapcsolódik a megye felnőtt együtteseinek Vándorvigadalom című találkozójához, így igazán
színes néptáncos kavalkádra számíthatunk. A litéri gyermek és felnőtt néptáncosok nagyon készülnek
a fogadásunkra.
A találkozóra zsűrit is fogadunk, akiknek a személye még nem ismert, de a jelentkezések beérkezése
után közölni fogjuk. Természetesen szerény étkezésre is számíthattok. A támogatási összegek az
utazási költség megtérítését idén nem teszik lehetővé, de a zenekari díjat mi fizetjük.
Kérjük, hogy a műsorba egy, vagy két koreográfiát nevezzetek. Egy csoport műsorideje ne haladja
meg a 15 percet!
A rendezvény tervezett programja:
2015. május 30.
Helyszín: Litér Közpark (eső esetén művelődési ház)
13 órától Játékos vetélkedők, kézműves foglalkozás, gyermekjátékok,
lovagoltatás...( A rendezvényt egybekötjük a gyermeknappal.)
15 órától Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó (előtte zenekari
próbára lesz lehetőség), bemutatók, zsűrizés
17 órától Vándorvigadalom a megye felnőtt együtteseivel,
ezt követően, kb. 18.30-tól vacsora
Táncház
A rendezvény ideje alatt büfé, kézműves kirakodó vásár
A rendezvényre a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet jelentkezni.
A jelentkezés határideje: 2015. április 30.
A jelentkezési lapokat a cimbi@iplus.hu címre várjuk.
Jelentkezési lap: www.hidakforum.hu
A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Veszprém Megyei Vándorvigadalom
Kedves Együttes vezetők!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy idén ismét meg tudjuk rendezni a Veszprém Megyei
Vándorvigadalom programját, melyre szeretettel meghívjuk felnőtt csoportjaitokat.
A találkozónak idén Litér település ad otthont. A rendezvény időpontja 2015. május 30. szombat. A
program kapcsolódik a Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozóhoz, így igazán színes
néptáncos kavalkádra számíthatunk. A litéri gyermek és felnőtt néptáncosok nagyon készülnek a
fogadásunkra.
A felnőtt találkozót idén sem értékeli zsűri, fontosabb a baráti együttlét.
Természetesen szerény étkezésre is számíthattok. A támogatási összegek az utazási költség
megtérítését idén nem teszik lehetővé, de a zenekari díjat mi fizetjük.
Kérjük, hogy a műsorba egy, vagy két koreográfiát hozzatok. Egy csoport műsorideje ne haladja meg
a 15 percet!
A rendezvény tervezett programja
2015. május 30.
Helyszín: Litér Közpark (eső esetén művelődési ház)
13 órától Játékos vetélkedők, kézműves foglalkozás, gyermekjátékok,
lovagoltatás...( A rendezvényt egybekötjük a gyermeknappal.)
15 órától Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó (előtte zenekari
próbára lesz lehetőség), bemutatók, zsűrizés
17 órától Vándorvigadalom a megye felnőtt együtteseivel,
ezt követően, kb. 18.30-tól vacsora
Táncház
A rendezvény ideje alatt büfé, kézműves kirakodó vásár
A rendezvényre a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet jelentkezni.
A jelentkezés határideje: 2015. április 30.
A jelentkezési lapokat a cimbi@iplus.hu címre várjuk.
jelentkezési lap: www.hidakforum.hu
A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Táncos Tehetségek Tábora 2015.
Kedves Táncegyüttes Vezetők, Néptánc pedagógusok!
Az Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre 2015 nyarán ismét megrendezi a Táncos
Tehetségek Táborát. Az elmúlt években sikeres program idén is 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 a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával szeretnénk megvalósítani.
Az első tábort 2015. június 21-26-ig rendezzük, a második tábor időpontja 2015. június 28- július 3.
A kiválasztott két táncanyag Gömör és Székelyföld. Mindkettő hangulatos, lendületes, ügyes
gyerekeknek való tánc.
A tábor oktatói Hahn-Kakas István , Tombor Beáta (első tábor) és Kádár Ignác, Nagypál Anett
(második tábor) – Székelyföldi táncok (Jobbágytelke, Udvarhelyszék) ,
Kupec Mihály és Kupec Zsófi - Gömör
Az elszállásolást és az étkeztetést falusi vendéglátói keretek között, bérelhető, régi építésű és
régiesen berendezett vendégházakban, illetve az ifjúsági szálláshelyen 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 második tábor létszáma már majdnem teljes,
tehát oda csak kis létszámú jelentkezőt tudunk fogadni!!! 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 támogatásaink idén a szokásosnál szerényebbek így a tábor díja idén 22.000,- Forint lesz, melyet
legkésőbb a helyszínen kell fizetni.
Jelentkezési lap: www.hidakforum.hu
Várjuk jelentkezéseteket.
Oravecz Edit elnök, Kovács Norbert ügyvezető elnök
Egyesületünk támogatója:

Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora
2015. július 5-10. Kiscsősz
Kedves Felnőtt néptáncosok, Táncoktatók!
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 2015-ben 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.
Az elmúlt évek nagy sikerére 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 azokat a kiváló 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 5-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 10. péntek.
2015-ben is a megszokott, szeretett három oktató párost kérünk fel:
Július 5-6. Kádár Ignác és Nagypál Anett – Nagyecsedi táncok
Július 7-8. Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Madocsai táncok
Július 9-10. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Eleki táncok
A táborba bármelyik napon be lehet kapcsolódni.
Az idén az előzőeknél szerényebb támogatásban részesültünk ezért kénytelenek vagyunk kicsivel
emelni a napi díjat. A részvételi díj naponta 4.500,- 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 3500,- 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, sátras megoldással maradhat! Erről a tábort megelőzően
egyeztetni kell a szervezőkkel.
A házakat a Pajtafesztivál vendégei miatt pénteken kora estig el kell hagyni.
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).
Jelentkezési lap: www.hidakforum.hu
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatója:

DŰVŐ NÉPZENEI TÁBOR KISCSŐSZÖN
2015. JÚLIUS 5-10.
Kedves népzenészek, népzene kedvelők!
A Magyarországon és a nemzetközi zenei világban is elismert Dűvő Együttes ismét meghirdeti
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 tábor zenei anyagai: Szatmár és Szászcsávás
Tekintettel arra, hogy a táborban megfelelő haladási tempót tűztek ki célul az oktatók, kérjük, csak
olyanok jelentkezzenek, akik meg tudják szólaltatni a hangszerüket és nem teljesen kezdők.
A szállást sátorozás formájában illetve közösségi szálláshelyen biztosítják a szervezők. Korlátozott
létszámra közös sátrat tudunk biztosítani, emellett célszerű saját sátrat hozni. A közösségi szállás
csoportos (6-8 ágyas szobák), 25 főig tudunk jelentkezést fogadni a beérkezés sorrendjében.
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 27.000,- Forint, a közösségi szállást igénylőknek 32.000,- 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. A Pajtafesztivál idejére már
csak sátorozási lehetőséget tudunk biztosítani.
Jelentkezési határidő: 2015. 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.
Jelentkezési lap: www.hidakforum.hu

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület támogatója:

Újra Minden Magyarok Tánca az Országos
Táncháztalálkozón
Kedves külföldön élő magyar Néptáncosok, Népzenészek!
A Táncház Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület együttműködésében immár ötödik
alkalommal kerül megrendezésre a Minden Magyarok Tánca című színpadi táncbemutató az
Országos Táncháztalálkozón.
A program az előző esztendőkben nagy sikert aratott. A résztvevők nem csak az országot körülvevő
magyarlakta területekről érkeztek, megtiszteltek minket németországi, kanadai, amerikai, hollandiai,
de Japánból, Finnországból érkezett táncosok is.
A műsort szeretnénk az idei rendezvényen is megtartani. A külhoni – határon túli és távolabb élő –
néptánc- és népzenekedvelőket hívjuk Budapestre egy örömteli közös táncra. Főként táncpárokat,
szólistákat, kisebb baráti társaságokat várunk.
A program helyszíne: Papp László Budapest Sportaréna, küzdőtéri Nagyszínpad.
Időpontja: 2015. március 29. vasárnap, kora délután (később pontosítjuk)
A programot megelőzően, várhatóan 11.00 óra körül próbát is tartunk, de ennek részleteit a
jelentkezőkkel a későbbiekben egyeztetjük.
A bemutatóban két táncot adunk elő improvizatív módon (a próbán nagyon egyszerű színpadra
szerkesztés lesz). Idei tájegységünk Székelyföld, Felső Maros-mente. E tájegységen belül több falu
táncát (Vajdaszentivány, Marossárpatak, Péterlaka, stb…) is járhatják a résztvevők, mindenki kedve,
tudása szerint táncolhat. Akkor sem lesz gond, ha e területen kívüli székely anyagot táncoltok, lehet
pl. Sóvidék, Nyárád-mente… A zenészeknek ugyanezen anyagból kell készülni. A zenei összeállítást az
érdeklődőknek előre megküldjük legalább két héttel a rendezvény előtt. Kérjük, hogy lehetőség
szerint népviseletet mindenki hozzon magával, vagy próbáljon Budapesti ismerősöktől szerezni.
Korlátozott mennyiségű népviseletet az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is tud biztosítani…
A Minden Magyarok Táncára jelentkezni kell, mert szeretnénk előre ismerni a várható létszámot.
Kérjük, hogy március 15-ég jelezzetek a vissza a cimbi@iplus.hu e-mail címre! A jelentkezésben
adjátok meg neveteket, országotokat (esetleg együttest, ahol táncoltok) és az e-mailes
elérhetőségeteket! Szükség szerint egyéb kérést, információt is közölhettek.
Szeretettel várunk benneteket!
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Kovács Norbert Cimbi

Táncház Egyesület
Berán István

XI. Kiscsőszi Pajtafesztivál
Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság
tengelyén

Kiscsősz
Iszkáz, Kispirit
2015. július 9-12.
A rendezvény teljes időtartamában kiállítás, főzés, életképek, cigány kulturális sátor a
Fláre Beás zenekar szervezésében, Kézműves foglalkozások a térség alkotóinak,
népművészeinek részvételével az Iskola udvarán.

A rendezvény támogatója

