Hírlevél Ünnepek előtt
Tisztelt Barátaink, hírlevél Olvasók!
Az év utolsó hírlevelét küldjük meg, melyben tájékoztatunk benneteket az elmúlt időszak velünk
kapcsolatos eseményeiről, néhány tervezett programról. Szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik rövidebb-hosszabb időt szenteltek leveleink elolvasására. Köszönjük a programjainkon való
részvételeteket, érdeklődéseteket, hiszen nekünk ez a legnagyobb támogatás.
Kívánunk minden Barátunknak áldott Ünnepeket, megnyugvást, boldogságot az év utolsó napjaira
és új lendületet, jó egészséget az Új Esztendőre!

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, a Hunyor Népfőiskola és az Élő Forrás
Alapfokú Művészeti Iskola nevében,
Erdős Ildikó gazdasági igazgató,
Honvédő Szandra szakmai munkatárs,
Boros Oszkár szakmai munkatárs,
Szabó Rubinka néptánctanár,
Linczenbold Maximilián néptánctanár,
Gaschler Beáta néptánctanár,
Török Sándor megbízott igazgató,
Kovács Norbert elnök

Hírek a közelmúltból
Jubileumi néptáncgálán ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a várpalotai
Cserregő Néptáncegyüttes. Sikereikhez és a szép ünnephez ezúton is
gratuláluk!

Civil szervezeteknek, vállalkozóknak és
polgármestereknek tartottunk tájékoztató
fórumot Kiscsőszön.
A program időpontja: 2015. október 22.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület , GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület
Érintettek száma: 16 fő
A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület munkatársa, Meleg Tamás tartott
tájékoztató fórumot a térség civil szervezeteinek vezetői számára. A téma a nem közhasznú civil
szervezetek alapító okiratának törvény által előírt változtatása volt. Az előadó részletesen ismertette
a változás jogi feltételeit és a bírósági eljárás lépéseit.
A program második részében Szabadi János, a GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezetének vezetője tartott előadást a jelenleg induló EU-s pályázati időszak támogatási
prioritásairól, illetve a várható pályázati kiírásokról, a pályázati rendszerek változásairól.
A rendezvényen öt civil szervezet több jelentős vállalkozás képviselője és négy térségbeli
polgármester is jelen volt.

Hétvégi tánctábor a Litéri Zöldág
Táncegyüttesnek
A program időpontja: 2015. október 24-25.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 28 fő

Egyesületünk régi barátai a litéri néptáncosok, akik több generációban is foglalkoznak a magyar
néptánccal. Legutóbb a gyermekek, vagyis a Zöldág Táncegyüttes tagjai vendégeskedtek Kiscsőszön.
A huszonnégy kis táncos összesen közel tíz órában tanulhatta a nógrádi Rimóc település kedvelt és
ismert táncfiguráit. A tábor táncmesterei Linczenbold Maximilián és Szabó Rubinka voltak.
A táncgyakorlás mellett maradt idő az Interaktív Faluházban élő állatok megtekintésére is.

„Gondold újra, éld meg a hagyományt”
Nagyszabású művészeti tábor Tállyán
A program időpontja: 2015. október 26-29.
A program helyszíne: Tállya
Szervező: Herman Ottó Intézet, Hagyományok Háza, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület,
Rackajam
Érintettek száma: 800 fő
A Herman Ottó Intézet kezdeményezésére nagyszabású, több szakmai területet is felölelő tábor,
együttlét, szakmai munka zajlott október utolsó hetében Tállyán, a Tokaj-hegyalja egyik legszebb
településén. A rendezvény vendégei négy napra benépesítették a falut és színes programjaikkal
további sok száz érdeklődőt vonzottak. A Hagyományok Háza a mesterségek legkülönbözőbb formáit
mutatta be kiváló kézműveseivel. Az alkotóházban nem csak megnézni, de ellesni, tanulni is lehetett
a mesterek tudását.
A Rackajam és az Apnoé zenekar zenei workshop formájában ébresztette fel az érdeklődést a
különböző zenei világokat képviselő vendégekben egymás tudása, a másik műfajok értékei iránt. Az
egész napos együtt gondolkodás, a közös zenélés különleges zenei formákat, nagyszerű hangzásokat
eredményezett, melyekbe időnként az érdeklődő közönség is belehallgathatott.
A néptáncosok létszáma meghaladta a száz főt. Budapesti, sárospataki, jászberényi, tatai gyerekek és
fiatalok tanulhattak táncokat két különálló csoportban. A gyerekek mesterei Fundák Kristóf és Kaszai
Lili voltak. Naponta 5 órában gyakorolták több vidék táncát, emellett testtartást, táncos
képességeket fejlesztő gyakorlatokkal fejlődhettek. A felnőttek két táncanyaggal foglalkoztak, melyek
földrajzilag távol esnek egymástól. A felvidéki Vág-Garam köze motívumait Linczenbold Maximilián és
Szabó Rubinka, az erdélyi Bonchida táncait Kovács Norbert és Tompos Szilvia tanították. A helyi

civilek nap közben saját értékeiket vonultatták fel, helyi ételkülönlegességeket készítettek. Minden
programra nagy volt az érdeklődés, sokan jöttek a térség településeiről, kisiskolások, óvodások
érkeztek Szerencsről.
A napi programokat esti gálákkal koronáztuk meg. Minden estére jutott egy nemzetközi színvonalú
divatbemutató, melyek a hagyományos értékeket ötvözték a modern igényekkel. A nagy sikerű
bemutatókat koncertek, táncgálák, és táncházak követték. Koncertezett a Rackajam, az Apnoé, a
Zagyva Banda, Szalonna és Bandája, előadást tartottak az ország különböző részeiről érkezett
Aranysarkantyús és Aranygyöngyös táncosok, vendégszerepeltek a Nagyecsedi hagyományőrzők, a
Darmos István vezette Bodrog Néptáncegyüttes, az Angyalföldi Vadvirág Néptáncegyüttes.

Projektzáró esemény Devecserben
A program időpontja: 2015. október 30.
A program helyszíne: Devecser
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 200 fő
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 2015. október 30-án 17 órától tartotta a TÁMOP 3.1.4.C-142015-0067 azonosítószámmal jelölt „Ember és környezet a néphagyományban” című pályázatának
projektzáró rendezvényét a Devecseri Művelődési Ház és Könyvtárban.
Az eseményt a Sátoraljaújhelyről érkezett Garagulya Gólyalábas társulat nyitotta fergeteges
hangulatú vásári komédiázásával. A zárt helyiségben zajló programokat Kovács Norbert, az egyesület
elnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, milyen fontosak a kistérség életében azok a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett projektek, amelyek egyikén
(TÁMOP 3.1.4.C/14) az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület is nyertes pályázatot tudhatott
magáénak. Kiemelte, hogy a partneriskolák diákjainak mindennapi életében sokszor az efféle
konstrukciók keretében realizálódó programok jelentik a néphagyománnyal – tágabb értelemben a

kultúrával – való találkozás egyetlen lehetőségét. A táborokban, szakkörökön, kirándulásokon részt
vett diákok nagy része ugyanis hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, kilátásaikat a
korlátozott anyagi lehetőségek erősen behatárolják. A megnyitóbeszédet a Zagyva Banda kíséretében
fellépő táncosok műsora követte: Török Sándor, Kovács Norbert, Linczenbold Maximilián, Honvédő
Szanda és Szabó Rubinka Anna kalotaszegi és mezőségi táncokat adott elő. Mindez azonban nem
maradt meg színpadi keretek között, hiszen a fellépést táncház követte, amelynek során a
legkisebbek is kipróbálhatták magukat. A projektzáró rendezvény fontos részének tekinthető a
kézművesek bemutatója: aki érzett magában elég bátorságot, az bepillanthatott a vesszőfonás, a
rongybaba- és népi ékszerkészítés tudományába. Az asztalon pedig finom sütemények várták
vendégeinket.

A Bécsi Táncháztalálkozó vendégei voltunk
A program időpontja: 2015. november 7.
A program helyszíne: Bécs, Ausztria
Szervező: Napraforgók Táncegyüttes, Collegium Hungaricum Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 250 fő

Az Ausztriában élő magyarság néptáncot kedvelő képviselői évről-évre megrendezik a Bécsi Magyar
Táncháztalálkozót, mely idén tizenhetedszer fogadta a helyi magyarságot és az érdeklődő
osztrákokat. A rendezvény házigazdája a Napraforgók Táncegyüttes volt, de jelen voltak a Délibáb
Néptáncegyüttes tagjai is (ez a két magyar néptánccsoport működik Bécsben). A program már a
délutáni órákban kezdetét vette, amikor gyermekjátszóban, táncházban szórakozhattak a gyermekes
családok. A kézműves foglalkozások később is folytatódtak a Collegium Hungaricum első emeletén. A
kora esti órák a felnőtteké voltak. Muszka György és felesége, Ilonka kalotaszegi táncokkal kezdte
meg a tanítást. Őket követte a fiatal erdélyi táncos pár, Tőkés Zsolt és felesége, Edit, akik szászcsávás

cigány táncaival fokozták az amúgy is fergeteges hangulatot. Ezt követően egyesületünk tagjai
folytatták az oktatást, Kovács Gábor és Tóth Alma tyukodi táncokat, Kovács Norbert és Tóth Alma
szásznagyvesszősi táncokat tanítottak.
A gálaműsorban a generációkon át való öröklődés értékét megerősítve szülők és gyermekeik
mutatkoztak be, így a szászcsávási zenészek, a Tőkés és a Kovács Család tagjai is bizonyították, hogy
az „alma nem esett messze a fájától”. A gálát a Napraforgók fergeteges csávási tánca, majd egy nagy
közös finálé zárta. A Szászcsávási zenekar mellett Németh Dénes és zenekara, valamint a Dűvő
zenekar húzta a talp alá valót.

Imre napi búcsú Kiscsőszön
A program időpontja: 2015. november 8.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 100 fő

Hagyomány immár, hogy a Veszprém megyei táncélet néhány jeles képviselője ünnepi tánccal
köszönti az embereket a kiscsőszi Búcsú alkalmából. A búcsút Szent Imre, a falu védőszentje
tiszteletére évszázadok óta megtartják. Mára az ünnepi mise maradt és az együttlétnek az a szerény,
mégis fontos formája, amely a hazalátogató családok közös, étkezéssel eltöltött beszélgetését jelenti.
Ezt az ünnepet igyekeztünk a templomi szentmisét követő táncunkkal megszínezni. Vendégeink
Linczenbold Maximilián, Szabó Rubinka, Varga István, Simon Gábor, Simonné Varga Diána, Kovács
Gábor és Tóth Alma voltak.

A programot közös ünnepi ebéd követte, majd a gyönyörű időjárásnak köszönhetően lehetőségünk
nyílott egy hangulatos lovas kocsikázásra, melynek talán a táncos szülőkkel érkezett kisgyermekek
örültek a legjobban.

Civil információs fórum a pályázatokról.
A program időpontja: 2015. november 10.
A program helyszíne: Kiscsősz
Szervező: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 10 fő

Irodánkban folytatódott a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesülettel
együttműködésben, októberben megkezdett civil információs fórumok sorozata. Meleg Tamás, a
megyei hatókörű szakmai szervezet munkatársa a pályázatok nyújtotta lehetőségek mellett a
pályázatírás alapvető szabályairól tartott előadást. Kitért a különböző pályáztatók bemutatására, a
pályázatok irányultságára, azok elvárt formáira. Beszélt a pályázat elkészítésének, benyújtásának, a
pályázati programok végigkísérésének és az elszámolás feladatairól, részleteiről. Az információk
alapján a hallgatóság számára kiderülhetett, hogy a pályázás komoly felkészültséget, odafigyelést
igénylő feladat, de egyben komoly lehetőségeket is rejt a civilek számára.
A programon somlószőlősi, dobai, noszlopi, karakószörcsöki, bábolnai, kiscsőszi civilek,
településvezetők vettek részt.

Kapunyitogató Iszkázon
A program időpontja: 2015. november 14.
A program helyszíne: Iszkáz
Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet, Iszkáz Önkormányzata, Iszkázi Népfőiskola Egyesület, Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 200 fő

A Falu apraja – nagyja megjelent az iszkázi Művelődési Házban rendezett Kapunyitogató című
eseményen, mely színes műsorsorozattal örvendeztette meg a közönséget. A programot a Nemzeti
Művelődési Intézet kezdeményezése és támogatása mellett Iszkáz Önkormányzata, az Iszkázi
Népfőiskola Egyesület és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület szervezte. A középpontban a
helyben fellelhető érték volt, ennek szellemében már kora délutántól megtekinthető volt az iszkáziak
és a kiscsősziek által összeállított értékkiállítás. A rendezvényen részt vettek a helyi tudást ismerő,
képviselő emberek is. Házi sütemények, cicege, falusi ételkülönlegességek kóstolgatása mellett az
érdeklődők megismerhették a gyógyteák jótékony hatását, finom házi mézeket kóstolhattak,
vásárolhattak a térségről szóló kiadványokból, könyvekből. Az utolsó kiscsőszi kovács lópatkolást
mutatott be az udvaron. A kézműves mesterségek fortélyait pedig a gyermek korosztály próbálhatta
meg.
A színpadon az Iszkázi Nyugdíjas Klub Népdalköre örömmel teli dalcsokorral köszöntötte az
időközben megérkezett nagyszámú közönséget. Ezt követően egy interaktív bábelőadást tapsolhattak
a nézők. A színpadi műsort néptánc és népzene zárta. Az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola kertai
csoportjának tagjai dunántúli táncokkal és játékokkal varázsolták el a szülőket, nagyszülőket és az
iszkázi közönséget. Ezt követően az iskola tanári köre és a meghívott Homokbödögei Művészeti Iskola
oktatói adtak közös néptánc műsort, melynek hatalmas sikere volt. A műsort a soproni Fajkusz Banda
kísérte.

Kerek évfordulót ünnepelt a Botorka Táncegyüttes

2005 őszén egy maroknyi folklórbolond rakta le az együttes alapköveit a balatonalmádi Pannónia
Kulturális Központ és Könyvárban. A próbákon minden az alapokkal kezdődött, épp úgy, mint az
óvodában. Hamarosan azonban már színpadon is bemutatkoztunk. A tagság 95 %-ban felnőttként
kezdte a magyar néptánc elsajátítását, pusztán kedvtelésből.
Néhány év elteltével már önállóan szerveztek a Téltemető-Tavaszköszöntő és Szent-Iván éji
mulatságokat, bevonva a város vegyeskarát, a Ringató Balaton Táncegyüttesét, közéleti szereplőket,
iskolai tanítókat, diákokat és barátokat.
Minden évben együtt húsvétolnak, karácsonykor pedig megregölik táncosaikat és barátaikat.
Az 5. születésnapjuk óta minden évben önálló, egész estés programokkal készülnek, Folklórbolondok
Napja címmel. Emellett évente közel két tucat fellépés alkalmával mutatkoznak be különböző
megmérettetéseken, rendezvényeken, városi ünnepeken, nem csak Balatonalmádiban, hanem azon
kívül is.
Támogatóik segítségével jártak már Balatonalmádi testvérvárosaiban, Tusnádfürdőn és
Eggenfeldenben, többször is nagy sikerrel szerepeltek Szlovákiában, valamint lehetőségünk nyílt
Angliába, Cambridge-be utazni, ahol az ottani magyar közösség vendégei voltak.
November 14-én, szombaton este jubileumi gálaműsorral, majd közös táncházzal köszöntötték a
velük szimpatizáló és munkájukra kíváncsi – a szó legnemesebb értelmében gondolt –
folklórbolondokat.

Bakony Néptáncfesztivál
A Hagyományokhoz hűen
A program időpontja: 2015. november 20-21.
A program helyszíne: Ajka
Szervező: Ajka-Padragkút Táncegyesület, Nagy László VKSZK Ajka, Élő Forrás Hagyományőrző
Egyesület
Érintettek száma: 1500 fő
Ahogy már megszokhattuk, kiváló hangulatban és kiemelkedően magas színvonalon zajlott idén is a
Bakony Néptáncfesztivál. Az ország legkülönbözőbb részeiről érkezett néptáncegyüttesek (szám
szerint tizenkettő) az elmúlt időszak új tánckoreográfiáit mutatták be a „hagyományokhoz hű”
megfogalmazásban. Az együttesek egy része már pénteken este megérkezett, hogy megtekinthesse

az Ajka-Padragkút Táncegyüttes éves gálaestjét, mely idén is fergetegesre sikerült. Kádár Ignác és
Nagypál Anett koreográfiáit mutatta be az együttes.
Szombaton délelőtt és délután is zajlott a koreográfiák színpadi bemutatója, melyet neves
táncmesterekből álló zsűri értékelt (a zsűri tagjai: Busai Zsuzsanna, Busai Norbert, Hahn-Kakas István,
Sára Ferenc. Az értékelés késő estig zajlott.
A gálaműsoron idén is a hagyományőrző néptáncosok aratták a legnagyobb sikert. Kalotaszegről
(Méra), Sóvidékről (Pálpataka), Gyimesből, Nagyecsedről érkezett hagyományőrzők mellett
különleges kulturális csemegeként egy orosz csoport is bemutatkozott.
A rendezvény reggelig tartó táncházba torkollott, melyben a Zagyva Banda, az Üsztürü zenekar és a
gyimesi zenészek felváltva húzták a talpalávalót.
Eredmények:
1 díj: Kunság Táncegyüttes (Kecskemét),
2. díj: Ürömi Botladozók Táncegyüttes,
3. díj (megosztva): Elte Néptáncegyüttes, Kertész Táncegyüttes
Martin díjat kapott a soproni Pendelyes és a gencsapáti Ispiláng Táncegyüttes.
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület különdíját a Homokbödöge Táncegyüttes tagjai, a Jászsági
Népi Együttes különdíját a Zalai Táncegyüttes tagjai kapták. A jászberényi Csángó Fesztivál gáláján
való részvételre a debreceni Forgórózsa Táncegyüttes kapott lehetőséget.

Kamara Néptáncfesztivál Homokbödögén
A program időpontja: 2015. november 28.
A program helyszíne: Homokbödöge
Szervező: Homokbödögei Alapfokú Művészeti Iskola, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 200 fő
Veszprém megye egyik legsikeresebb szakmai programja az öt éve zajló kamara néptáncfesztivál,
melynek a Pápához közeli Homokbödöge település ad otthont. A falu táncegyüttese és művészeti
iskolája méltán ismert és elismert a Dunántúl szakmai életében. Az itt nevelődött táncosok alapos
tudással rendelkeznek, emellett az igazi, hiteles táncolási fromákat képviselik.
Áldozó Péter polgármester köszöntőjében a helyi szervezőerőt és a közösséget méltatta, amely sok
munkával és nagy lelkesedéssel élteti a kultúrát a faluban.

A rendezvényre öt kiváló csoport jelentkezett, akik nagyon magasra emelték a minőségi mércét.
Három tagú szakmai zsűri értékelte a látottakat. Putz Katalin, Hajdu Flórián és Hámori Balázs az esti
órákban tartott szakmai értékelést.
A díjátadást követően fergeteges hangulatú kugli bajnokság vette kezdetét a fedett kuglipályán,
amelyben természetesen a helyi lakosokból szerveződött csapat győzedelmeskedett. A fesztivált
táncház zárta. A program zenei kíséretét Németh Dénes és zenész barátai vállaták.
A Zsűri Küldöndíjában részesült a Hoomkbödöge Néptáncegyüttes és a Dunántúl Népi Kommandó
Harmadik helyezett lett a Forgatós Kamara Néptáncegyüttes, második lett a Rába Táncegyüttes, az
első helyezést pedig a Veszprém-Bakony Táncegyüttes nyerte el.

Telt házat vonzott és nagy sikert aratott a Délibááb Néptáncegyüttes gálaestje
Bécsben.
Köszönjük, hogy népszerűsítik a magyar kultúrát!

Programok a közeljövőben
Szülőföldünk Rábaköz
- rábaközi néptáncegyüttesek és hagyományőrző csoportok találkozója 2015. december 05. 17.00 óra
Kapuvár, Rábaközi Művelődési Központ
Közreműködnek:
Énekes Lenke Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Vitnyéd
Bokréta Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Szany
Szili Hagyományőrző Néptáncegyüttes
Pántlika Néptáncegyüttes, Csorna
Kapuvár Néptáncegyüttes
dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Csiripiszli csoportja, Kapuvár
dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Cibere-Panica csoportjai, Kapuvár

Kísér: Cseh Tamás Band
A belépés ingyenes!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A program megvalósítást a NKA támogatja

Betyárjáték
Ferenczi György és a Rackajam

Ferenczi György és a Rackajam – Vidnyánszky Attila és Szomjas György meghívására – a
Nemzeti Színházban lép fel, a Betyárjáték című új produkcióban. Ferenczi György szerint
olyan lesz ez az előadás, „mint egy élő, videóklipszerű zenés film. Szomjas György – aki
egykor a Kopaszkutyát rendezte, tehát igencsak benne van a rock and roll – összeállított egy
kvázi dramaturgiát.” A dalokat különböző színházi jelenetek, filmbejátszások kötik össze,
hagyományos dialógusok azonban nem lesznek.

A táncnak is meghatározó szerepe van az előadásban: Kovács Norbert Cimbit és társait kérték
fel, akik ugyancsak az autentikus népzene-néptánc világából érkeznek.

Farsangi Program
„Táncról Gondolkodóknak”
2016. február 12-én, 13-án szeretnénk folytatni a néhány éve elkezdett szakember
beszélgetést, melynek szakmai vezetésére Furik Ritát kérjük fel. A programra koreográfusok,
táncoktatók jelentkezését várjuk. A világmegváltó beszélgetés két napig tart és szombaton
farsangi mulatozásba torkollik.

2016. február 13-án „Dezső Disznó” lelke ismét elhagyja földi porhüvelyét
Rendezvényünk keretében gyermek és ifjúsági táncképzést tartunk a kiscsőszi Faluházban.
Ezzel párhuzamosan disznóvágás és farsangi álorczás felvonulás lesz Egyesületünk háza táján és a
Faluban.
A rendezvényt farsangi bállal koronázzuk meg, melyben a Dűvő Zenekar muzsikál.
A részletes programot a későbbiekben hirdetjük.

Néhány műsor ajánlat
Balázs Béla Meseműhely
A társulat rendelkezik bemutatkozó anyaggal, ami itt található:
http://edybrull.wix.com/mesemuhely
A meseműhely célja kortárs, s népi mesék korszerű feldolgozása a technika eszközeivel.
Egyúttal ennek fejlesztő hatását kihasználva műhelyek lebonyolítása.

Görömbő Kompánia
Adjon Isten Jó napot!
Szeretik-é a mesét, de nem ám azt a televíziósat, hanem, mit öregapánk mesélt a tornácon?
Ha, igen, ide vigyázzanak!
Milotától Fertőhomokig, Nagykanizsától Makóig mind óvodások, mind nagytaták s mamókák majd
tizenöt esztendeje kacagják, táncolják a Görömbő Kompánia mesébe szőtt táncait, táncba szőtt
meséit.
Szeretnek-é kacagni magukon s barátaikon?
Ímé, a reá való recept:
Végy egyórácska időt. Tedd hozzá a Görömbő Kompániát! Lazítsd el arcizmaidat, hegyezd füleid s
engedd, hogy egy másik világba repítsenek.
Óra multával garantáltan feltöltődsz jókedvvel, s bizodalommal.
A kiforró jókedvet dunsztold be szívedbe, s tedd el rosszabb időkre!
Összetevők egy Görömbő Mesében:
1 egész mesélő, teljes szóvirágzatával
2 hangász, bioerősítéses hangszereivel
1 fürgelábú táncoltató, ékesített ruházatban
I.N.B.É ( irányadó napi beviteli érték) – Napi minimum 1 Görömbő Mese
Használati javallat:
Évszak és évköri ünnepek szerint válasszon mesét, hogy az idénynek megfelelő lelkülettel töltődjön
fel.
3 éves kortól 333 éves korig ajánlott
Felhasználási terület: A világ bármely magyar közösségében
Szavatossági korlát: míg a világ s egy nap
Termelő és gyártó: Görömbő Kompánia, Magyarország
Kapcsolat:
email: zolibacsi@gorombo.hu,
tel: 0036-30-66-00-717
S ha nem hiszi, itt utánunk járhat:
Közösségi jelenlétünk: Fb
Honlapunk: "mesébe szőtt tánc"

Fölvételek előadásainkról:
Görömbő betlehemes;
Iskolások riportja;
Görömbő az Érd televízióban;
Betlehemi történet

