Hírlevél május-június, nyárelő
Kedves Barátaink, Ismerőseink! Közelgő nyári programjaink valószínűleg nem
teszik lehetővé, hogy a szokásos sűrűséggel küldjünk hírlevelet, így a
következő alkalom várhatóan szeptember környékén lesz. Addig is szép
nyarat, jó hangulatú táborokat és fesztiválokat, sok sikeres programot és
persze pihenést és kikapcsolódást is kívánunk mindenkinek.

A közelmúlt programjai
Együttműködésen alapuló programok a
MEDIAWAVE Együttlét alkalmával
A program időpontja:2015. április 28 – május 2.
A program helyszíne: Komárom
Szervező: Mediawave Alapítvány, partner az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 5-6000 fő

Az év egyik legizgalmasabb programsorozata a komáromi Monostori Erőd falai között rendezett
Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét. Egyesületünk idén is részese lehetett a
lebonyolításnak, melyért igencsak hálásak vagyunk Hartyándi Jenő barátunknak. Több
részprogramban is szerepelhettünk, így a népművészeti kötődésű események jelentős részét
egyesületünk valósította meg. A fesztivál fő színpadán mutathattuk be Üzenet Haza című
előadásunkat, mely nagy sikert aratott. Tánccal, nótával kapcsolódtunk be egy bolgár fiatal pár
helyben szervezett lakodalmába, táncházat tartottunk a Zagyva Bandával és a Felvidék kiváló
zenészeivel. Kis állatkáink velünk látogattak el a fesztiválra, így Ők is fontos szereplői voltak a
programsorozatnak

Előadás a kistérség civiljei számára
A program időpontja: 2015. május 12.
A program helyszíne: Kiscsősz, Közösségi szállás
Szervező: Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek száma: 10 fő
Aktuális információkat adott át a környékbeli civil szervezetek érdeklődő képviselőinek a Veszprém
Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület két munkatársa. Az előadás apropója a különböző
kötelező bevallások, jelentések közelgő határideje. Az előadás kitért a közhasznúsági jelentés,
számviteli beszámoló formai és tartalmi követelményeire, a benyújtás módjára, emellett szóba
kerültek az adózással kapcsolatos információk is. A résztvevők a civil élet különböző szakmai
területeit képviselték.

Gizella díjat kapott a Kis-Bakony Táncegyüttes
A Kis-Bakony Táncegyüttes a HEMO megnyitásával egy időben, 1989-ben alakult a Helyőrségi Klub
Óvodás gyermekcsoportja néven, Vajda Csilla vezetésével.

Vargáné Földházi Ildikó és Varga István (Kis-Bakony táncegyüttes)

Az együttesben jelenleg három csoportban több mint 100 gyermek sajátítja el a magyar nyelvterület
táncait. A Kis-Bakony Táncegyüttes megalakulása óta aktív szereplője Veszprém kulturális életének, a
26 év alatt itt kinevelkedett fiatalok nagy része a Veszprém-Bakony Táncegyüttesben folytatta a
néptáncot népszerűsítő tevékenységét.
Az Együttest kiemelkedő közösségteremtő, nevelő munkásságáért Veszprém városa Gizella díjjal
tüntette ki. A kitüntetést Porga Gyula polgármester adta át.

Aranypáva díjas a takácsi Kenderszer
Büszkén tudatjuk, hogy a takácsi Kenderszer Népdalkör előadását a KÓTA (Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) Országos Népzenei Minősítőn a legmagasabb
elismeréssel, az ARANYPÁVA-DÍJJAL jutalmazta a zsűri.

Magyar Museum – Táncgála Veszprémben
A program időpontja: 2015. május 16.
A program helyszíne: Veszprém, VMK
Szervező: Veszprém-Bakony Táncegyüttes - Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 500 fő

A Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a Kis-Bakony Táncegyüttes közös gálaműsort tartott május 16án, szombaton Veszprémben, a Városi Művelődési Központ színháztermében. Egyesületünk
szervezőmunkájának gyümölcseként a székesfehérvári Méhkasaula Egyesület művész tagjai is
segítették tudásukkal a megvalósulást. A műsor táncokkal bemutatott tájegységeit a művészek
kézzel, üvegre festett ábrákon vetítették a színházterem falaira speciális írásvetítőikkel. A tájak
közötti kalandozás során a közönség nem csak a Kárpát-medence magyar és román táncait, hanem az
adott vidékek történetét, jelentős kulturális emlékeit is megismerhette.
Az előadás a mezőségi Bonchidáról indulva Szatmárban folytatódott, majd az Aranyos-vidékének
magyar és román táncemlékei következtek. A műsor csúcspontja a felnőttek és az ifjúságot képviselő,
Gizella díjas Kis-Bakony közös magyarbődi tánckoreográfiája volt, mely hatalmas sikert hozott.

A programot a kiváló salgótarjáni Dűvő zenekar kísérte, a táncszámok között virtuóz zenei
összeállításokkal díszítette.

Értékőrző programok Csabrendeken

Bakony-Somló Népművészeti
Találkozó Devecserben
A program időpontja: 2015. május 22-23.
A program helyszíne: Devecser, Városi Művelődési Központ
Szervező: Apte Művészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek száma: kb. 2000 fő
Devecser 2015.május 22-23-án a Bakony –Somló Népművészeti Találkozó házigazdája volt. A
nyitónapon az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró gálaestjét tartották. Az iskolában 140
diák tanulja a Magyar Néptánc alapjait. A diákok bemutatták mit tanultak ebben az évben. A gálára
eljöttek a gyerekek szülei, nagyszülei, ismerősök; megtelt a Művelődési Ház színházterme. Az
egybegyűlteket köszöntötte Ferenczi Gábor polgármester. A rendezvényt az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület elnöke Kovács Norbert Cimbi nyitotta meg. Utána Török Sándor a
művészeti iskola igazgatója mondott beszédet, amelyben beszámolt az elmúlt tanévről. A műsorban
először az ovisok mutatták meg mit tanultak, majd az iskolások léptek fel. A műsort a pedagógusok
tánca zárta, amelyet vastaps kísért végig. A gála végén az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola
dolgozói és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület tagjai házi készítésű süteményekkel, kaláccsal és
üdítővel vendégelték meg a diákokat és szüleiket.
A találkozó másnapján a rossz idő ellenére minden fellépő megérkezett a Bakony Virágai megyei
szólótáncversenyre. 75 nevező indult négy korcsoportban, 24 díjat osztott ki a Zsűri. Délután tartották
Bakony-Somló Népművészeti találkozó felnőtt együtteseinek műsorát.
A fellépő együttesek:












Ajka-Padragkút Táncegyüttes: Kádár Ignác-Nagypál Anett felkészítésével Nagysajói táncokat
mutattak be,
TáncolKODO Ifjúsági Csoport-Székesfehérvár: Hahn-Kakas István-Tombor Beáta
felkészítésével Mezőföldi táncokat,
Veszprém –Bakony Táncegyüttes: Kovács Norbert - Gaschler Beáta felkészítésével Szatmári
táncokat,
Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes: Makovinyi Tibor felkészítésével Friss és Friss(szatmár)
Homokbödöge Táncegyüttes: Bors Éva-Ihász László felkészítésével Táncok Apátfalváról
Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport-Takácsi: Hahn-Kakas István felkészítésével
Mezőföldi asszonymulatság
TáncolKODO ifjusági csoport: Hahn-Kakas István-Tombor Beáta felkészítésével Moldvai
táncok,
Homokbödöge Táncegyüttes: Ihász László felkészítésével Rábaközi Dús és karély,
Ajka-Padragkút Táncegyüttes: Kádár Ignác-Nagypál Anett felkészítésével Ördögfüzesi táncok,
Veszprém-Bakony Táncegyüttes: Simon Gábor-Simonné Varga Diána felkészítésével
Nosztalgia,1986,Gerendkeresztúr,
Cserdülő Kulturális Egyesület Senior Csoportja – Márkó: Szabó Sándor felkészítésével Táncok
Gömör Vármegyéből




Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes felnőtt csoportja: Hahn-Kakas István felkészítésével Táncok
a pusztából (Mezőföld)
A találkozón a műsort kísérte a Dűvő zenekar, akiknek külön nagy sikerű koncertjük is volt.

A rendezvény kísérőprogramjaként kézművesek mutatták be munkájukat; kovács, fafaragó,
rongybaba készítő, csuhéfonó, fazekas. Az érdeklődők nem csak megismerkedhettek eme elfeledett
szakmákkal, hanem ki is próbálhatták. A kultúrház előtt vendéglátó sátor várta a rendezvény
résztvevőit, volt kürtös kalács, langalló, szendvics, gulyás, üdítő. A napot táncház zárta, aki kedvet
kapott a közönség soraiból, az is beállhatott a táncosok közé.
Boka Gábor vándorszínész előadása és a Fláre Beás zenekar koncertje is sok érdeklődőt vonzott.
A rendezvény kísérőprogramjaként kézművesek mutatták be munkájukat; kovács, fafaragó,
rongybaba készítő, csuhéfonó, fazekas. A kultúrház előtt vendéglátó sátor várta a rendezvény
résztvevőit . A napot táncház zárta.
A rendezvényt három tagú zsűri értékelte:
Bonifert Katalin (Duna Művészegyüttes), Harangozó díjas táncos, Juhász Zsolt (Duna Művészegyüttes)
Örökös Aranysarkantyús, a Népművészet Ifjú Mestere és Hahn-Kakas István, Örökös Aranysarkantyús,
a Népművészet Ifjú Mestere. A cél nem a versengés, hanem egymás munkájának megismerése és
elfogadása volt.
A program során a devecseri lakosság nagy érdeklődést mutatott, mindvégig tele volt a színházterem.
Az intézmény alkalmazottai mindent megtettek a rendezvény sikeréért.
A Bakony Virágai Szólótáncversenyen szereplő versenyzők három kiemelkedő felkészítő mestere,
Szabó Csaba, Bors Éva és Ihász László az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő különdíját
kapták.
A Bakony Virágai Szólótáncverseny díjazottjai:
I. korcsoport: Zavada Bianka, Rák Máté Zsombor, Kóródi Hanna, Sinkó Szabolcs
II. Sándor Gabriella, Farkas Gergő, Péter Réka, Nagy Boróka, Farkas Dániel, Hubert Márk, Köles Ákos,
Nagy Márton
III. : Sovány Péter, Novák Panna, Jovánczai Martin, Horváth Brigitta, Orsós Szabolcs
IV. : Buchwald Patrícia, Mészáros Judit, Hujber András, Farkas Vivien, Szerencsi Noémi, Baranyai
Viktor, Orsós Adrienn Klára

Nagyszabású megyei néptáncos ünnep volt
Litéren
A program időpontja:2015. május 30.
A program helyszíne: Litér
Szervező: Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, Litéri Zöldág Kulturális Egyesület, Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 2000 fő

Közel ötszáz Veszprém megyei néptáncos gyűlt össze Litéren, május 30-án, szombaton a megye két
nagy találkozója alkalmából. A Veszprém Megyei Közművelődési Intézet által közel húsz éve
megkezdett Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó hagyományát folytatva ide hívtuk most
össze a megye gyermek csoportjait, akik a kora délutáni órákban kiváló színvonalú produkciókkal
szórakoztatták önmagukat és a nagy létszámú közönséget.
A műsort természetesen a nagy hírű Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes előadása koronázta
meg, melyet a szervezők a nemrég elhunyt Ertl Pálné néptánc pedagógus emlékének ajánlottak. A
programot végignézte és értékelte Hahn-Kakas István néptánc pedagógus és Molnár Gábor néptánc
pedagógus. Mindketten ismert és kedvelt személyiségek a térség táncéletében.

Veszprém Megyei Gyermek Néptánc Találkozó
Litér, 2015.május 30.
Fellépők
Szilágyi Táncegyüttes 5-6. osztályos csoportja
Szilágyi Táncegyüttes 7-9. osztályos csoportja
P.R.K. „Tánc-Lánc” A.M.I. CSALÓKA csoport
P.R.K. „Tánc-Lánc” A.M.I. TULIPÁN csoport
P.R.K. „Tánc-Lánc” A.M.I. BÚZAVIRÁG csoport
Báthory Banda 2. osztályos csoportja
Báthory Banda 4-5-6. osztályos csoportja
Homokbödögei Gyermekcsoport
Litéri Zöldág Gyermek Néptáncegyüttes kis és nagy csoportja
A rendezvény jelentős eseménye volt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett ünnepség,
melyen a helyi művészek énekei mellett Szedlák Attila polgármester mondott beszédet.
Késő délután a megye felnőtt táncegyütteseinek Vándorvigadalom című rendezvénye zajlott. A
programra a jelentősebb műhelyek néptáncegyüttesei érkeztek. A közös műsort teltházas
Amfiteátrum fogadta a csodálatos környezetet biztosító litéri Közparkban. Az együttesek egymást is
megnézték, megismerték az új műsorszámokat, láthatták a megye táncéletének szakmai állapotát.
Vándorvigadalom Litér, 2015. május 30.
Táncegyüttesek
Ajka-Padragkút Táncegyüttes
Veszprém-Bakony Táncegyüttes
Cserregő Néptáncegyüttes (Várpalota)
Kurázsi Táncegyüttes (Veszprém)
Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes
Homokbödöge Néptáncegyüttes
Cserdülő kulturális Egyesület Senior csoportja (Márkó)
Litéri Zöldág Ifjúsági Néptáncegyüttes
Szárazág Néptáncegyüttes Litér
Botorka Táncegyüttes balatonalmádi
Az egész nap programját Németh Dénes és zenekara kísérte a fellépők nagy megelégedésére.
A rendezvény hajnalig tartó táncházzal zárult, melynek a Művelődési ház adott otthont.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap és Litér Község Önkormányzata támogatta.

Kiscsőszi Juniális
A program időpontja: 2015.06.07.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 100 fő

A faluközösség erősítését célozta az Egyesület által szervezett kiscsőszi juniális. A vasárnapi
szentmisét követően beszélgetésre, közös sütésre-főzésre invitáltuk a falu lakóit, akik késő estig
folyamatosan látogatták a programot. A gyermekek és családok számára lovas kocsikázást
szerveztünk. Az étel egy helyi vállalkozó által felajánlott borjúból készült.

Óvodások falusi kalandjai
A program időpontja: 2015.06.10.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 60 fő

Ötven ajkai óvodás és jó néhány óvónő látogatott Kiscsőszre, hogy egy izgalmas napot töltsön a
faluban. A gyerekek megismerkedtek a falusi állatokkal, azok gondozásával. Hosszú sétánkon
végigjártuk a mezőket, ahol szabadon tartott lovakkal, marhákkal találkoztunk, szénabálákat
gördítettünk. Megkóstoltuk az artézi kút hideg vízét, majd meglátogattuk Üveges Zsolték borjú
óvodáját. A délutáni órákban lovas kocsizás következett, és míg a csoport egyik része kocsizott, addig
a másik népdalokat és táncokat, játékokat tanult.

Nyárra tervezett programjaink
Kezdődnek a nyári táborok
Művészeti iskolánk több hagyománytábort és környezettudatosságra nevelő tábort is szervez
júniusban és júliusban. A táborok célközönsége az a hátrányos helyzetű gyermekekből álló tanulói
kör, akik a térség alsó tagozataiba járnak és érdeklődnek a hagyomány iránt.
Táncos Tehetségek Tábora 2015. június 21-július 3.
A tábort két turnusban tartjuk, már nincs lehetőség a bekapcsolódásra, hiszen mindkét program
megtelt jelentkezőkkel.
Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora – Dűvő Népzenei Tábor
Mindkét programon egyre növekszik a jelentkezők száma néhány új jelentkezőt még fogadni tudunk.
A táborokról a www.hidakforum.hu oldalon találhattok információt.

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

Kiscsősz
2015. július 9-12.

Népzenei koncertek, néptánc előadások, kiállítások, értékőrző programok

 „Élő Értékhét”
 Határon túli magyarok találkozója
 Népművészek és fotóművészek kiállításai
 Kézművesek bemutatója, játszóház
 Nemzetközi népzenei és néptánc tábor
 Művész – Politikus Kultúrpiknik
 Pajtakoncertek
 Esti néptánc és népzenei gálák, táncházak

A rendezvény támogatója

Partnerünk a Magyar Vöröskereszt

Pajta Szólótáncosa verseny 2015. Kiscsősz
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület meghirdeti a III. Pajta Szólótáncosa versenyt, amely a Dunántúlon
megrendezett megyei és régiós szintű szólótáncversenyek díjazottjai számára nyújt lehetőséget a
bemutatkozásra. A versenyre tehát azok a táncosok jelentkezhetnek, akik a Mezőföld Virága, Bakony Virága,
a soproni Regionális Gyermek Szólótánc Verseny, illetve a tatai Szólótánc Versenyen bármelyik előző évben
díjat kaptak.


A verseny időpontja 2015. július 12. vasárnap. Ez a nap a Kiscsőszi Pajtafesztivál zárónapja.




A verseny helyszíne a Kiscsőszi Interaktív Faluház Pajtája.
Lebonyolítás reggel 9 órától a verseny befejezéséig.
Terveink szerint:


9.00-10.00 megbeszélések a zenekarral (gyermek korcsoport)



10.00-11.30 táncverseny (gyermek korcsoport)



12.00-13.00 megbeszélések a zenekarral (ifjúsági korcsoport)



13.00-14.30 táncverseny (ifjúsági korcsoport)



15.00-16.00 megbeszélések a zenekarral (felnőtt korcsoport)




16.00-17.30 táncverseny (felnőtt korcsoport)
18.30 eredményhirdetés

Alacsony versenyzői létszám esetén az időtartamok rövidülnek.

A programot gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában írjuk ki. A korosztályok közti eltérést nem vesszük
figyelembe, a Zsűri minden versenyzőt a saját korának megfelelő szempontok alapján értékel. A
korosztályokat csak a verseny időbeosztása miatt határozzuk meg. A kategóriák az alábbi korcsoportok szerint
alakulnak:
Gyermek: 13 éves korig (aki a verseny napjáig nem töltötte be a 13. életévét) – első versenyblokk
Ifjúsági: 13-18 éves korig (szintén a verseny napjához viszonyítva) – második versenyblokk
Felnőtt: 18 éves kor felett – harmadik versenyblokk
Versenyezni lehet szólóban, vagy párban bármely néprajzi tájegység táncával maximum 2,5 perces időtartamú
bemutató formájában.
A versenyt négy-öt tagú Zsűri értékeli a Zsűri tagjai terveink szerint a régió ismert és kiemelkedő gyakorló
táncpedagógusai lesznek. Zenei zsűritagunk Zsákai Győző lesz.
A Zsűri egységes jegyzetpapírt tölt ki minden versenyzőről, amelyet az eredményhirdetés után átad a
versenyzőknek, így értékelést nyilvánosan nem tartunk.

Tekintettel arra, hogy a versenyen csak előzetesen már díjazott táncosok vehetnek részt, feltételezzük a
megfelelő színvonalú tánctudást. Minden benevezett versenyző díjban részesül. A Zsűri a látott táncos
viselkedése, megjelenése és a bemutatott produkció jellemzői alapján az alábbi díjak egyikét ítéli oda a
versenyzőnek:
• Csűrdöngölő (fiú) – Lippentő (lány) táncos díj
(A férfias, vagy nőies táncmozdulatokat leghatásosabban megfogalmazó táncosoknak)
• Daliás (fiú) – Takaros (lány) táncos díj
(A szép tartással, eleganciával megfogalmazott táncprodukciókért)
• Figurázó (fiú) – Perdülő táncos (lány) díj
(A látványos, ritmusos, figura-gazdag táncolásért)
• Értékőrző táncos díj
(A bemutatott tánc stílusos, eredeti anyaghoz hű megfogalmazásáért)
A Zsűri a versenyzők 30 százalékának a fent megnevezett díjak mellett odaítélheti a Pajta Szólótáncosa díjat.
Ez a díj kiemeli az arra érdemeseket, külön kitüntetést jelent a Zsűri tagjaitól.
A verseny kísérésére idén a Gázsa zenekart kérjük fel, akik minden versenyszámot színvonalasan kísérnek.
A versenyre a mellékelt nevezési lapon lehet jelentkezni.
A kitöltött nevezési lapot a cimbi@iplus.hu e-mail címre kell elküldeni.
A nevezés határideje július 1.
A nevezés díja 3.000 forint, melyet a helyszínen kell megfizetni. A díjat a zenekar és a Zsűri tiszteletdíjára
fordítjuk. Minden versenyző számára étkezést biztosítunk.

Fontos! Kérjük, hogy csak olyan versenyzők jöjjenek, akik végig maradnak, megnézik
vetélytársaikat és átveszik a díjukat. Aki nem várja meg a díjátadást, kizárja magát a
díjazottak köréből, a neki ítélt elismerést a szervezők visszavonják.
További információ: cimbi@iplus.hu
Szeretettel várunk benneteket Kiscsőszön!

Pajta Szólótáncosa – Kiscsősz, 2015.07.12.

Nevezési lap

Nevező neve……………………………………………………………………………………..
Nevező 2 neve (ha párban
indulnak):…………………………………………………………………………….
Melyik korcsoportba tartozik (nevező 1)?........................................................................
Melyik korcsoportba tartozik (nevező 2)?........................................................................
Milyen táncot mutat(-nak) be?.........................................................................................
Levelezési
cím:……………………………………………………………………………………………

E-mailes
elérhetőség:……………………………………………………………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………
Kelt:……………………………
aláírás
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KISCSŐSZI DOKUMENTUMFILM
KÉSZÍTŐ MŰHELY
2015. július 8-12.
Kiscsősz (Somló környéke)
(a Kiscsőszi Pajtafesztivál keretében)

Műhelyünk - a helyszínt adó településből és a Pajtafesztiválból és keretében működő népzenei
és néptánc táborból adódóan - elsősorban azoknak a népzenészeknek, néptáncosoknak,
általánosságban a népi kultúra iránt érdeklődőknek szól, akiket izgat e világ vizuális rögzítése,
tartalmi és képi megfogása.
A mai világban, amikor a mobiltelefonok nagy részével is már olyan technikai minőségű
felvételeket lehet készíteni, amelyek akár televíziós minőségűek, az érdeklődőknek érdemes
azzal foglalkozni, hogy a felvételnek ne csak technikai, hanem operatőri és hang minősége is
legyen. Szakmai nyelvről lefordítva nézhető és hallgatható legyen a felvétel!
A műhely több fokozatban tud segíteni az érdeklődőknek:
1./ GYORSTALPALÓ FILMKÉSZÍTÉS
Azoknak, akik azt szeretnék elérni, hogy nézhetőbbek és hallgathatóbbak legyen a felvételeik,
azaz ne a mai világunkra jellemző vizuális környezetszennyezés mértékét növeljék. Azoknak
akik érzik, hogy a lelkesen elkészített felvételeikkel csak rövid ideig tudják lekötni
ismerőseiket, családtagjaikat. Eláruljuk, ez nem csak azért lehet, mert nem érdekli őket,

hanem azért is, mert esetenként - tisztelet a kivételnek - élvezhetetlenek a felvételek. A
felvétel nem azt az élményt adja vissza, amit átéltünk, élveztünk, mert nem sikerült megfelelő
kép és hangminőségben rögzítenünk. Számunka csak azért marad nézhető, mert az agyunkban
rögzült emlék felülírja a rögzített felvételt.
A műhelyben, pár óra alatt, gyorstalpaló módszerekkel el lehet sajátítani pár olyan praktikus
fogást, amitől észrevehetően nő a felvett anyag kép és hangminősége és ismerőseinkre is
átragaszthatjuk a mi lelkesültségünket az adott felvett témával kapcsolatban.
Előzetesként, hogy a műhelyben milyen tanácsok fognak elhangzani, természetesen
gyakorlati tanácsokkal és gyakorlási lehetőségekkel karöltve:
- figyelj a fényviszonyokra
- figyelj a szemmagasságra, nézési irányra
- figyelj a hangra, a hangforrástól való távolságra
- figyelj a kamera, a mobil stabilitására, a mozgási lehetőségek
Itt egy motivációs klip a Dűvő együttesről a brazil őserdőben: Macsétás csárdás, ami egy
zenekari poén, helyzet, egy snittben való felvételét mutatja, amit elvileg bárki megcsinálhat ha egy kicsit tudatosan csinálja! Másfél perc, de van eleje, közepe, vége és poénja!

2./ KONCERT- ÉS TÁNCRÖGZÍTŐ MŰHELY
E műhely keretébe lehetőség nyílik megismerkedni a több kamerás koncer és táncrögzítés
gyakorlatával.
Némi elméleti és kamerakezelési
előképzés után a műhely a gyakorlásra helyezi a hangsúlyt - napközbeni koncertek,
táncelőadások, esti táncházak közös rögzítésével.

Eddigi tapasztalataink szerint az "éles"-ben való működés, a "mély vízbe dobás" gyors
fejlődést tud eredményezni. A résztvevők elég gyorsan átlátják azt, hogy az ember egészen
másképp lát kamerán keresztül, mint a saját szemével. Megjegyzendő még, hogy ez nem egy
magányos, hanem együttműködésre építő műhely, növeli a közösségben való munkálkodás
készségét.
A fentebb említett "éles"-ség olyannyira éles, azaz tétje van a rögzítéseknek, mert Cimbi
(főszervező) szeretné nyilvánosságra hozni a weben a használható dokumentációkat.
Természetesen a készítők nevével.
Egy másik motivációs anyag, ismét a Dűvő együttesről, Kiscsőszről, amely azt mutatja, mi
történik akkor, ha extrém helyzet áll elő, pl. koncert közben vihar tör ki! A zenészek és az
operatőr is kitart!

3./ DOKUMENTUMFILM KÉSZÍTŐ MŰHELY
Azoknak, akik meg akarnak
ismerkedni a dokumentumfilm készítés szövevényes világával. Dokumentumfilm stílusok a
hangulatkliptől, a riportfilmen át a kreatív dokumentumfilmezésig.
Pár előzetes gondolat a tágítandó ismeretekről:
ELŐKÉSZÍTÉS
- tématalálás
- a téma hátterének, mélységeinek kutatása

- a film vizuális koncepciójának átgondolása
MEGVALÓSÍTÁS
- kamera, hangi és fénytechnikai háttér - kamerakezelési gyakorlatok, hangfelvétel
gyakorlása
- a tervezett film szereplőinek megközelítési módszerei
- riportkészítési gyakorlat
UTÓMUNKÁK
- szkiptelés (felvett anyagok kijegyzetelése)
- editálás (képi, hangi vágás)
- hangutómunka
- feliratozás
A kiszcsőszi "terep" többféle dokumentumfilm stílus gyakorlását teszi lehetővé. Egy
Pajtafesztivál hangulatklip vagy riportos összefoglaló tudósítás realistán megvalósítható (a
vágás nélkül) a műhely alatt. De muzsikus vagy táncos miniportrék is végigvihetők - riport az
életpályáról, forgatások a tanításról és koncertről.
De sugalhatunk egy izgalmas témát, hátha valaki kapást talál rajta. A helyeik és a
táborozók/fesztiválozók viszonya. Ki hogy látja? Az idegenek vajon megzavarják-e a falu
hagyományos rendjét? Hoznak-e bele pozitívumot, vagy csak visznek?

A műhelyekben való részvétel általános feltételei a következők:
A műhely elsősorban a 16 éven felüliek számára nyitott. Nem iskolai rendszerben
működik, pedagógiai felügyeletet nem vállal, a szakmai munkára koncentrál.

Vezetőtanár:
Hartyándi Jenő
Balázs Béla-díjas dokumentumfilm rendező és operatőr
jelentkezési határidő:
2015. július 1.
támogató:

további információ:
Hartyándi Jenő
e-mail: hartyandi@gmail.com
tel.: 00/36/20/9690-535
(magyarországi résztvevők részére)

a családi pincészetek borfesztiválja
2015. július 18-án, szombaton
a Somló-hegyen a Séd-dűlő pincéinél
Tüzes, testes és férfias somlói borok mustrája
Bor-szépségverseny Szabó Attila verselésében
Pokróc piknik
Dézsavű fürdő
Somló régen - mesélnek az öregek
Séta a szőlőben
Bográcsok és borkorcsolyák
Vásári pincekomédiák a diófa árnyékában
Boka Gábor rögtönzött fesztivál színtársulata
Borterasz
Somló-hegy túrák
Ingyenes és karszalagos programok reggeltől hajnalig
Sátorhely, pinceszállás, vendégház
Benkovits György pincekiállítása, Somló festőiskola
Somló taxi, lovas kocsi transzport
Lovaglás, huszárok
Retró utcabál és Balkán Fanatik pincekoncert
Népzenei színpad: Szabó Enikő és Zenekara
Méz, füstölt mangalica, kecskesajt, kávé, fazekas stb. vásár
Somló helytörténeti kiállítás Kató Péter segítségével
Élő Forrás hagyományőrző Egyesület néptánc műsora a Kertai Gyermek
Néptánccsoport és a Bécsi Délibáb Néptáncegyüttes részvételével
Reggel 9-től felvezető programok, közben sorban nyitnak a pincék, pukkannak a
dugók, mesélnek a borászok!
Várjuk a környékbeli kézműves termelők jelentkezését kitelepülésre:
vanszel@gmail.com
Szervezők: Balogh Zsuzsa (20) 5787 313 és Zsoldos László (20) 9700 889
SOMLi Ó Birtok
Somlószőlős Önkormányzata, Somlói Borút Egyesület
Csatlakozz Facebook-on az eseményhez és kövesd figyelemmel programokat!
Facebook / SOMLÓ Séd-DŰLŐngélő Borfesztivál/
A
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

Néptánc Csoportvezetői Tanfolyam
http://www.artefolk.hu/tanfolyamok-kepzesek/tanfolyamok-neptanc-csoportvezeto.php
Az Alba Regia Táncegyeslület 2015 szeptemberétől ismét szervez Néptánc csoportvezetői
tanfolyamot mindazok számára, akik művészeti iskolai kereteken kívül működő
néptánccsoportot szeretnének vezetni, illetve ilyen irányú főiskolán szeretnének
továbbtanulni. Azoknak a pedagógusoknak is ajánljuk, akik iskolai tanóra keretén belül
foglalkoznak néptáncoktatással, hiszen a tanfolyam elvégzésével a kötelezően előírt
hétévenkénti pedagógus továbbképzési pontszámot is megkapják.
A 240 órás tanfolyam tematikája igazodik ezen követelményekhez:



120 óra elmélet: néprajz, tánctörténet, tánc folklorisztika, táncjelírás,
mozdulatelemzés, zenei alapismeretek, népzene ,művelődés szervezés, egészségtan
120 óra gyakorlat:- táncgyakorlat dialektusonként, gyerekjáték,tanítási módszertan,
tréning technika

A tanfolyam időtartama 2 év (2015. szeptember-2017. június), levelező jellegű, akkreditált
tanfolyam.
Alapítási engedély száma: 9067-3/2015/Kozmuv
Az egyes tantárgyak vizsgával, a tanfolyam záróvizsgával fejeződik be.
A foglalkozások időpontja havonta egy alkalommal, szombat-vasárnap. Szállást az
intézményen belül kedvezményes áron tudunk biztosítani. (Táncház,8000. Székesfehérvár,
Malom u. 6.)
A tandíj két évre 230.000 Ft .
Intézményektől egy összegbe kérjük a befizetést, magánszemélyeknek részletfizetésre is
lehetőségük van (jelentkezéskor, szeptemberben 115.000 Ft, illetve a következő év
januárjában 115.000 Ft).
Jelentkezési határidő
2015. június 15.
Majoros Róbert
tanfolyamvezető
Tel: 06-30-389-22-58 és 06-30-389-18-55

