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Kulturális Lovas Túra Baranyában
A program időpontja: 2016. június 13-18.
A program helyszíne: Baranya kistelepülései, Szemely
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 2000 fő
Idén negyedik alkalommal szerveztük meg a „Fordulj Kispej Lovam” Kulturális lovas Túrát. A program
a néptánc szakma kiemelkedő táncos egyéniségeinek közös ünnepe is egyben. Tíz kiváló néptáncos
lóháton járta be a kijelölt térséget, összesen mintegy 150 kilométert lovagolva.
A helyben élő horvátok és svábok kulturális közösségei több településen is fogadtak minket, életre
szóló élményeket szerezve a lovas-táncos csapatnak. A Szemelyben élő Szabó Sándor barátunk
vállalta a program szervezését és helyi végigkísérését. Előadásainkat az alábbi településeken
tartottuk:
Szemely, Pécs (Zsolnay Negyed), Hosszúhetény, Pécs-Vasas, Szalánta, Villány.
Különleges meglepetés volt számunkra, hogy a Gasztroangyal stábja filmet készített velünk, mely az
őszi szezonban kerül bemutatásra Borbás Marcsi népszerű műsorában.

Nagy lelki élményt és emberi erőt adott nekünk az a néhány óra, amelyben Andrásfalvy Bertalan
néprajzkutatóval találkozhattunk. A Tanár Úr fogadott minket házánál és megnézte hosszúhetényi
előadásunkat is.
A túra célja, hogy a lovas hagyományt és a magyar népzenei, néptáncos kultúrát egyaránt
népszerűsítse, kapcsolatot építsen a falusi közösségek között.

Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora,
Dűvő Népzenei Tábor 2016
A program időpontja: 2016. július 3-8.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 200 fő
Több, mint tíz éve már, hogy sikerrel valósítottuk meg az első felnőtt néptánc tábort Kiscsőszön. A
programunk mára az egyik legismertebb, legkedveltebb magyarországi szakmai tábor lett. Idén
százhatvan érdeklődő fordult meg a táborban. A legtöbben a teljes időtartamra jöttek, de voltak
olyanok, akik csak egy-egy táncanyag, vagy néhány nap zenetanulás miatt jelentkeztek.
A két tábor összekapcsolása a terveknek megfelelően nagy minőségi fejlődést eredményezett. A
táncosok minden este élő zenére járhatták a megtanult táncokat a táncházban. A zenészeknek voltak
élményeik a tánckísérettel kapcsolatosan. Mindezeknél fontosabb, hogy kiváló közösség alakult ki,
amely nyolcvan százalékban évről-évre visszatérő vendégekből áll.
A közösségi szálak pedig a teljes világot áthálózzák, hiszen vannak vendégeink Kanadából, USA-ból,
Japánból, Ausztráliából, Európa országaiból.
A táborok programja az alábbiak szerint alakult:
Délelőtt 9.00-12.00-ig tanítás
Délután 15.00-tól 18.00-ig tanítás
Este 20.00-tól szakmai beszélgetések, táncház

Étkezés naponta három alkalommal, melyet a szervező biztosít. Szállás a Közösségi Szálláshelyen, a
Falu vendégházaiban, illetve a kialakított kempingben, sátrakban.
Helyszínek: Interaktív Faluház, Gyöngyi Vendégháza, Kultúrház, Cimbi Diófája (deszkaszín), Ifjúsági
Szállás ebédlője, Múzeumpajta
Néptánc oktatás:
Július 3-4. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Györgyfalvi táncok
Július 5-6. Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Dél-alföldi táncok
Július 7-8. Kádár Ignác és Nagypál Anett – Nagysajói táncok
Népzene oktatás:
Rimóci és ördöngösfüzesi népzene
Oktatók:
Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs – kezdő és haladó hegedű
Nagy Zsolt és Terenyei Péter – kezdő és haladó brácsa
Mohácsy Albert – nagybőgő
Kubinyi Júlia – ének
A tábor július 3-án, vasárnap ebéddel kezdődött, július 8-án, pénteken végződött, miközben már
zajlott a Kiscsőszi Pajtafesztivál. A maradni vágyók számára további kempingezési lehetőséget
biztosítottunk, így a táborozók közel fele a fesztivál végéig maradt.
A két tábor kapcsolódásának köszönhetően a teljes korosztályi paletta jelen volt. A táncos
programban az ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály képviseltette magát, a zenészek között sok volt a
gyermek és a középkorú felnőtt. A közös hangot mindenki hamar megtalálta. Külföldi – főleg magyar
származású – vendégeink már most biztosítottak bennünket a következő évi részvételi szándékukról.
A táncos programban nagy létszámban vettek részt a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói, ezzel
is jelentősen emelve a színvonalat. A főiskolások számára a díjból 60%-os részvételi kedvezményt
biztosítottunk.
A tábor ötödik napján a Gatyamadzag zenekar után a Tükrös zenekar koncertjét élvezhették a
résztvevők. A koncertet hajnalig tartó táncház követte. Pénteken, a szokásos táborzáró aktus zajlott.
A Falu közepén a teljes résztvevői kör bemutatta a megtanult anyagokat, így közel egy órás gálával
búcsúztak Kiscsősztől és a nagy létszámú közönségtől a táborozók.
A tábor szakmai értéke, hogy nagyban hozzájárul a népzenei és néptáncos társadalom képviselőinek
szemléletformálásához. Megtanítja tisztelni a vidéki értéket, nyugalmat hoz a városban felgyorsult
lábakba, hangszervonókba.
Jelentős a gazdaságélénkítő hatás is. A helyi szállásadók, szolgáltatók jelentős bevételt realizálnak,
évről-évre fejlesztik szolgáltatásaikat.

Pajtafesztivál a néphagyomány jegyében
A program időpontja: 2016. július 7-10.
A program helyszíne: Kiscsősz, Iszkáz, Kerta
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 5000 fő

Július 7-10-ig zajlott a Kiscsőszi Pajtafesztivál, amely idén 12. alkalommal került
megrendezésre. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület az egyik legkedveltebb,
legismertebb magyarországi szakmai fesztivált hozta létre. A rendezvény mára oda jutott,
hogy reklámját vissza kell fogni, így tartható elfogadható keretek között a látogatói létszám.
Fontos cél, hogy a közönség elsősorban a néptánccal, népzenével valójában foglalkozó
érdeklődők és a térségben élő emberek közül kerüljön ki. Ennek a célkitűzésnek idén sikerült
a legláthatóbban eleget tenni.
A térségi lakosság magas színvonalú kulturális értékekkel találkozhat, így fejlődik az
igényrendszere, változik értékítélete. A távolról érkező néptánc-és népzene kedvelő
közönség több szempontból is hasznára vált a programnak.
Talán a legerősebb hozadék, hogy a világ különböző részeiről évről-évre visszatérő emberek
lassacskán egy nagy család képét kezdik mutatni, mely alkalmanként több száz főre is
felduzzad, de tiszta, emberi érzelmektől sugárzik. Ezek az emberek jó hírét terjesztik a
falunak.
Nagy eredmény, hogy a rendezvény több hetes időtartamában nagy számú vendégéjszakát
könyvelhetnek el a kiscsőszi és térségbeli szállásadók, jelentős bevételre tesznek szert a
vendéglátó szolgáltatók.
A fesztivál kapcsolódott a Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora, Dűvő Népzenei
Tábor programsorozathoz, hivatalosan négy napon át zajlott.

Július 7-én, csütörtökön délután kiállítás megnyitóval kezdődött a program. Bánhelyi József,
Kása Béla fotóművészek mellett a Veszprém Megyei Népművészeti egyesület és az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület népművész tagjai is bemutatták műveiket, melyek a fesztivál
teljes időtartamában megtekinthetőek voltak.
A fesztivál nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a helyben élő emberek is részesei lehessenek a
programoknak. kiemelt figyelmet kapott a falusi asszonyok süteménysütő versenye, a helyi
kistermelők, népművészek bemutatkozása és vására.
A négy napos program bővelkedett népzenei koncertekben és néptánc bemutatókban,
melyek a megszokott helyszíneken, a falu különböző részeiben zajlottak (Magdi portája,
Gyöngyi pajtája, Cimbi diófája, Iskolaerdei színpad, Katolikus templom).
Látványos gálaműsoraink keretében bemutatkozott a Nemzeti Színház Betyárjáték című
produkciója a Pajtafesztiválhoz illő népi jelenetek és zenei betétek kivonatával, felléptek
közeli és távoli magyar hagyományőrző barátaink. A fesztivál díszvendégei a Virestads
Folkdanslag (Svédország) csoport voltak.
Területi érintettség terén is tartottuk az elmúlt években kialakult formát, így a rendezvény
két részeseménye Kertán és Iszkázon zajlott. Kertán a szombati napon szerveztünk látványos
táncos, zenés eseményt hagyományőrző táncosokkal és a svéd vendégekkel közösen. A
vasárnapi napon Iszkáz adott otthont a Zsákai Győző emlékének ajánlott térségi népdalköri
találkozónak, melyet szintén a fesztivál szervezett.
Nagy sikere volt a különböző kísérő programoknak. A térség őstermelői, kézművesei vásárt
tartottak, emellett több mester kézműves foglalkozáson adta tovább a szakmai ismereteit.
Sikert aratott a Művész-Politikus-Közéleti piknik, melyen nyolc kondérban (bográcsban)
készültek az ételek. A Magyar Vöröskereszt és az ajkai Vérellátó állomás szervezésében
zajlott véradáson mindvégig „telt ház” volt, így a vártnál is több leadott vérnek örülhettek a
szervezet munkatársai.

Somló Hegy Hangja
A program időpontja: 2016. július 14-18
A program helyszíne: Somló Hegy
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 5000 fő
A rendezvénnyel helyszínt változtatva, ezáltal új lehetőségeket és tereket nyitva átkalandoztunk a
Somló térségébe. Helyszíneink a Somló oldalában, a somlószőlősi térségben és a dobai térségben
voltak. Fő helyszínünk a Somló tető lett volna, de az előre nem tervezett viharos időjárás ezen
terveinket felülírta, így egyes programrészeket a keleti oldalon felállított kisebb színpadon, másokat
későbbi időpontra halasztva lehetett megvalósítani.
Két fontos programelem hiánytalanul lezajlott. Nagy súlyt képviselt a Tornai Pincészet nagytermében
megtartott szakmai konferencia, melyre a vártnál többen voltak kíváncsiak. A konferencia célja a
térségben élő civil szervezetek, polgármesterek és kultúrával foglalkozó állami intézmények
találkozása volt. Igyekeztünk rámutatni, hogy az ilyen kistérségek fennmaradásának, fejlődésének

elkerülhetetlen eleme a magas színvonalú kultúra jelenléte és a közösségek fejlesztése, egyben
tartása.
A konferencia programja az alábbi volt:
10.15-11.15 Előadások
Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület munkája, céljai és eredményei a szakmában és a
térségben – Kovács Norbert elnök
A kultúra és a bor közös útja a Somló térségében – Tornai Tamás, a Tornai Pincészet
tulajdonosa
11.45-12.45 Előadások
Táj – Érték – Együttműködés – Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, Dr. Eperjesi Tamás a Herman
Ottó Intézet főigazgatója, főigazgató-helyettese
A Népművészet - mint a „magas kultúra” egyik zászlóshajója – a Fölszállott a Páva sikerének
tükrében – Dr. Balogh Júlia, a Fölszállott a Páva ötletgazdája
Új kezdeményezés és látványos esemény volt az a programrész, mely a lovas hagyomány és a
borkultúra értékeire egyaránt igyekezett felhívni a figyelmet. A Somló térségének lovas vállalkozói,
civil szervezetei összefogva, lovas fogattal, hátas lovakkal vonultak körbe a Somló hegy körül, mintegy
„megölelve” a Hegyet. A látványos lovas túra magyar népdalok éneklése mellett borkóstoló
állomásokkal Somlószőlőstől Dobáig tartott. Dobán a helyiek finomságokkal köszöntötték a
megérkező lovasokat.
A szabadtéri színpadon Boka Gábor mutatta be János Vitéz című előadását. Ezt követően a Megyer
Sarja hagyományőrző Egyesület látványos lovas bemutatót tartott.
Az estre a koronát a Cimbaliband zenekar koncertje tette fel. A zenekar a kedvünkért kifejezetten a
népies vonulatú műsorszámaiból válogatott egy koncertre valót, melynek a kifejezetten szeles
időjárás ellenére hatalmas sikere volt a több száz fős közönség előtt.
Szombaton és vasárnap a zord időjárás miatt a borpincék mélyére húzódott a vendégsereg és a
fellépők köre. A somlószőlősi oldalon a Sopron Táncegyüttes és a Fajkusz Banda szórakoztatta a
közönséget. A bécsi Délibáb Néptáncegyüttes Kiscsőszön, az Egyesületünk Táncpajtájában állította
össze tematikus táncműsorát.
A Dunántúl Népi Kommandó elmaradt műsora augusztus 6-án került megrendezésre Dobán, a
Fölszállott a Páva és a Csík Zenekar gálája szeptember 17-18-án mutatkozik be Kiscsőszön. Az eső
miatt elmaradt rendezvényrészek nem befolyásolták a teljes programsorozat sikeres megvalósulását.

2016-ban is Kiscsőszi Délibáb
A program időpontja: 2016. augusztus 15-21.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35
A bécsi székhellyel működő Délibáb Néptáncegyüttes évek óta Kiscsősz programjainak hűséges
látogatója, résztvevője. Rendszeres vendégei a Kiscsőszi Pajtafesztiválnak, a Somló Hangja
rendezvényeinek, eljönnek táncos továbbképzéseinkre, mulatságainkra is.
Négy éve már, hogy önálló tábort is rendeznek a falunkban, melyben a csoport új táncanyagainak
megtanulása mellett koreográfiák, műsorok összeállítását tűzik ki. Idén ismét a Pajtafesztivált követő
héten volt nálunk a csoport. Az 56-os emlékév alkalmából dramatikus táncművet hoznak létre,
melynek bemutatója Bécsben lesz októberben. E program jeleneteit és táncait gyakorolta az Együttes
a táborban Török Sándor táncmester segítségével.
Kilyénfalvi Gábor, az együttes vezetője idén igyekezett családias tábort szervezni, így gyermekes
szülőket, családokat is vártak a táborba.

Tekintettel arra, hogy a Somló Hegy Hangja rendezvényre tervezett fellépés a rossz időjárás miatt
elmaradt, az Együttes szeptember 18-án is bemutatkozik Kiscsőszön, az Együttélésben című
programsorozat keretében.

Turai Zsinnyegők Tánctábora
A program időpontja: 2016. július 22-31.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 40

Immár harmadik alkalommal tölti Kiscsőszön szakmai táborát a turai Zsinnyegők
Táncegyüttes. Mestereik, Szokolik Szabolcs és Szokolik Melinda idén is tartalmas szakmai
programmal készültek a táborra. A kapolcsi Művészetek Völgyében bemutatott előadásukra
való felkészülés mellett Tyukodi táncokkal foglalkozott a csoport. Vendég oktatókként Kádár
Ignác és felesége, Nagypál Anett kalotaszegi román táncokat tanítottak.

Rege és Kisrege Táncegyüttesek tánctábora
A program időpontja: 2016. augusztus 10-14.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 44
Budapesti felnőtt néptáncosok tartottak edzőtábort Kiscsőszön. A Rege Néptáncegyüttes két
korosztályos csoportból áll. Kiscsőszi programjukat együtt rendezték, így az itt töltött napokban
lehetőségük nyílott a közös táncpróbák szervezésére is. A néptánc órákat Gyémánt Ádám és
Gyémánt-Csontos Lívia irányításával végezték a haladó táncosok. A kezdőket elkülönített
foglalkozásokon Nagy József és Magyar Zsuzsanna vezették. A tánc mellett szakítottak időt a környék
megismerésére is, meglátogatták a Somló Hegyet, lehetőség nyílott lovas kocsizásra, tábortűz
melletti dalolásra.

Toppantó Tánctábor
A program időpontja: 2016. augusztus 15-21.
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 35

A Kisdunamente Toppantó Tánccsoport volt egy héten át Kiscsősz és az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület vendége. A gyerekek számára nagyon színes programot állított
össze a két szakmai vezető, Gyémánt Ádám és Gyémánt-Csontos Lívia. A néptánc tanulás
mellett kézműves foglalkozások, kirándulások, népies játékok tarkították a tábort. Siska Tibor
kézműves a botfűtés, ostorfonás fortélyai mellett más kézműves értékeket is bemutatott.
Egyesületünk népművészei kovácsolással, kosárfonással, csuhézással, fazekassággal
ismertették meg a gyerekeket. A nagyobbak lovas kocsival ellátogattak a Nagy László
Emlékházba, a kisebbek Csöglén kocsizhattak végig. A nagy réten métázással szórakoztatták
egymást a gyerekek, de nem maradt el az esti tábortűz melletti szalonnasütés sem. A záró nap
délutánján parasztolimpiát rendeztünk, ahol játékos népies feladatokon mérték össze erejüket
a csapatok. A tánctábor anyaga a Kraszna-környéki lent-hangsúlyos szilágysági tánc volt,
melyből a záró estén rögtönzött táncversenyen adhattak számot a gyerekek.

Győri és szentendrei gyerekek és ifisek
Tánctábora
A program időpontja: 2016. augusztus 22-28
A program helyszíne: Kiscsősz
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek létszáma: 150
Az országosan és nemzetközileg is ismert és elismert mesterpár, Fitos Dezső és Kocsis Enikő ismét
Kiscsőszön szervezték meg gyermek és ifjúsági korosztályú tanítványaik nyári tánctáborát, mely
egyben a nyári szünet utolsó csoportos eseménye a faluban. A két részprogramban összesen
százötven fiatal tanulhatott a mesterektől. A program a tánc mellett színes, hangulatos
részelemekkel volt tarkítva, így métázással, parasztolimpiával, lovas kocsizással, daltanulással, élő
zenés táncházzal múlathatták az időt a táborozók. A gyerekek kalocsai táncokat, az ifisek erdélyi
cigány táncokat tanultak. A tábort végig őszinte vidámság, sodró hangulat jellemezte, amelyet
nagyban köszönhettünk a Mesterek gondos tervezésének és az odaadó, energiát nem kímélő emberi
hozzáállásnak.

Programok a közeljövőben

Szólótáncosok felkészítő hétvégéje Székesfehérváron
2016. szeptember 24-25
(A Szabadművelődés Háza – 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.)
Békéscsabai Országos Felnőtt Szólótáncverseny
Területi elődöntők:
2016.december 10. Székesfehérvár
2016.december 11. Jászberény
Országos döntő:
2017.január 13-15. Békéscsaba
Várható program:
Szeptember 24. szombat
09.30-ig

érkezés, szálláshelyek elfoglalása

10.00-13.00

Táncoktatás – Balla Zoltán és párja - (Küküllő-menti táncok) Zagyva Bandával
(Magyarózd, Magyarszentbenedek)
Táncoktatás – Lengyel Szabolcs - Nyugati palóc verbunk (Bag, Kartal)

13:00

ebéd

14:30-17:30

Táncoktatás – Balla Zoltán és párja és párja (Küküllő-menti táncok)
(Magyarózd, Magyarszentbenedek)
Táncoktatás – Lengyel Szabolcs – Nyugati palóc verbunk (Bag, Kartal) Zagyva Bandával
19:00

vacsora

20:00

Koncert és táncház a Zagyva Bandával

Szeptember 25. vasárnap
08:30

reggeli

10.00-13.00

Táncoktatás – Busai Norbert és Busai Zsuzsanna - Szatmári lassú és friss csárdás
(Tyukod, Győrtelek) Zagyva Bandával
Táncoktatás – Appelsfoffer János (Széki sűrű és ritka tempó)

13:00

ebéd

14:30-17:30

Táncoktatás – Busai Norbert és Busai Zsuzsanna - Szatmári lassú és friss csárdás
(Tyukod, Győrtelek)
Táncoktatás – Appelsfoffer János - (Széki sűrű és ritka tempó) Zagyva Bandával

A két napos képzés részvételi díja: 3.500,- Ft
(A részvételi díj a szállás valamint az étkezések díjait nem tartalmazza!)

Jelentkezési lap
Felnőtt Szólótánc Felkészítő Hétvége
2016.szeptember 24-25.
Név:…………………………………………………………………………………………
Lakcím:……………………………………………………………………………………
Táncegyüttes neve…………………………………………………………………………
Tel.szám:………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………
Melyik oktatáson kíván részt venni?
Páros szóló
Férfi szóló
(a megfelelő aláhúzandó)
Szállás igény külön költségért! (2.000 – 3.000) ft
Kérek szállást……..fő részére.
Nem kérek szállást.
(a megfelelő aláhúzandó)

Jelentkezési határidő: 2016.szeptember 10.
Dátum:
aláírás

„Együttélésben”
Tánctábor Ifjúsági és felnőtt korosztálynak Kiscsőszön
Az élő Forrás hagyományőrző Egyesület, a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális
egyesület őszi tánctábort hirdet Kiscsőszre, szeptember 14-től - 17-ig.
A tábor a múlt évben nagy sikert aratott cigány-magyar kulturális együttlét folytatása lesz.
Mivel a múlt esztendőben Szászcsávás magyar és Nagyecsed cigány táncait ismerhették meg
az érdeklődők, idén is e két települést választottuk, csakhogy fordított táncanyagokkal.

Az erdélyi Szászcsávásról idén a cigányok táncaival ismerkedünk. Oktatók: Kovács Norbert
és Lőrincz Hortenzia.
Nagyecsedről a magyarság színes tánckultúrája kerül bemutatásra. Oktatók: Végső Miklós és
Hortobágyi Gyöngyvér.
A tábor szeptember 14-én, szerdán délután kezdődik, az utolsó foglalkozást szombaton
délelőtt tartjuk. A tábor két napos közösségi kulturális rendezvénybe torkollik (szombatvasárnap), melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A tábor résztvevői ingyenes belépési lehetőséget kapnak a Fölszállott a páva Gálára és a
Csík Zenekar koncertjére.
A tábor díja 10.000,- forint/fő, mely az oktatást, a szállást és az étkezést is tartalmazza.
Lehetőség van egy táncanyagra is jelentkezni, ennek díja arányosan 5.000,- forint/fő
A díj nagyon méltányos, ezért tovább bontani nem tudjuk (sem időtartamra, sem az
étkezés, szállás levonásával) kérjük, hogy ezt fogadják el a jelentkezők!
A díj tartalmazza az alábbi oktatásokat és koncerteket:
Szeptember 14. szerda
15.30-18.30 Táncoktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
19.30
Fajkusz banda és a Karaván Família koncertje (Múzeumpajta)
Szeptember 15. csütörtök
9.30-12.30
Táncoktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
15.00-18.00 Táncooktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
20.00
Romengo zenekar koncertje (Múzeumpajta)
Szeptember 16. péntek
9.30-12.30
Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
15.00-18.00 Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
19.00
„Nomád Nemzedék” Záhonyi András előadása a táncélet nagy epizódjairól
(Múzeumpajta)
20.00
Dűvő zenekar koncertje (Múzeumpajta)
Szeptember 17. szombat
9.30-13.00
Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
A díj tartalmazza továbbá az étkezést szerdán vacsorától, szombaton ebédig, napi
három alkalommal, illetve a szállást szerda – csütörtök - péntek éjszakára.
A fenti díjon felül lehetőség nyílik szállást igényelni szombaton estére, illetve vacsorát
(szombat, 600,-/adag) és ebédet (vasárnap, becsületkassza) igényelni a program hátralévő
részére.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. A jelentkezési határidő:
szeptember 10. Kérjük, a jelentkezési lapot a cimbi@iplus.hu címre küldjétek!
Szeretettel várunk benneteket!

Jelentkezési lap
Együttélésben táncképzés, 2016. szeptember 14-15-16-17.
Jelentkező neve:……………………………………………………………………………
Jelentkező címe:……………………………………………………………………………
Jelentkező telefonszáma, e-mail címe:……………………………………………………
Kérjük, a megfelelőt húzd alá: Mindkét táncanyagra jelentkezem / A szászcsávási
táncanyagra jelentkezem / A nagyecsedi táncanyagra jelentkezem
Étkezést, szállást biztosítunk, amennyiben valamelyiket nem igényled, kérlek, jelezd!
………………………………………………………………………………………………..
(a részvételi díjat nem befolyásolja!!)
Egyéb igény, kérés:…………………………………………………………………………..
Kelt,…………………

aláírás

Együttélésben
Élő Értékek a Somló-Ság Kulturális Tengelyén
2016. szeptember 14-18, Kiscsősz
Kulturális fesztivál, táncképzés, műhelymunkák, kiállítások, vásár, gasztronómiai
programok Kiscsőszön, a Somló-Ság átlóján
Szeptember 14-17.
Néptánc képzés „Cigány a magyarban, magyar a cigányban”
A szászcsávási cigányok és a nagyecsedi magyarok táncai
Tanítanak Kovács Norbert és Lőrincz Hortenzia (Szászcsávás), Végső Miklós és Hortobágyi
Gyöngyvér (Nagyecsed)
A táborban élő zenei kíséretet biztosít a Dűvő zenekar

Programok
Szeptember 14. szerda
15.30-18.30
19.30

Táncoktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
Fajkusz banda és a Karaván Família koncertje (Múzeumpajta)

Szeptember 15. csütörtök
9.30-12.30
15.00-18.00
20.00

Táncoktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
Táncooktatás (szászcsávási cigány táncok, Múzeumpajta)
Romengo zenekar koncertje (Múzeumpajta)

Szeptember 16. péntek
9.30-12.30
15.00-18.00
19.00
20.00

Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
„Nomád Nemzedék” Záhonyi András előadása a táncélet nagy epizódjairól
(Múzeumpajta)
Dűvő zenekar koncertje (Múzeumpajta)

Szeptember 17. szombat

19.00

Táncoktatás (nagyecsedi magyar táncok, Múzeumpajta)
Népi játszótér – Kézműves foglalkozások (Soproni Pendelyes Kulturális
Egyesület, Élő Forrás hagyományőrző Egyesület) (Vásártér és Akácliget)
Térségi kézművesek, őstermelők, borászok és ételkészítők vására (Vásártér)
Vendégünk a Herman Ottó Intézet – bemutató stand, környezettudatos
játszóház.
Szüreti felvonulás a Iszkázon és Kiscsőszön, lovakkal, kocsikkal, tánccal, muzsikával
Garagulya Gólyalábas Társulat előadása (Vásártéren)
Kisszínpadi gála (baráti közösségek műsora, Vásártér)
Sopron Kamara Táncegyüttes, Dunántúl Népi Kommandó, Gerence
Néptáncegyüttes és Baráti Köre, Veszprém-Bakony Táncegyüttes
Tarkabarka Kompánia előadása (Cimbi udvara)

20.00-tól

Fölszállott a Páva – Gálaműsor a televíziós verseny résztvevőivel és

9.30-13.00
13.00-tól

14.00
17.00

22.00

a felkészítő mesterekkel. Kísér a Dűvő zenekar /Belépődíj: 1000,- forint/
(Iskolaerdei Színpad)
Népmese felnőtteknek (Cimbi udvara, tűz körül)
Táncház a Dűvő zenekarral és a Fajkusz Bandával (Múzeumpajta)

Szeptember 18. vasárnap
10.00-tól

Népi játszótér – Banya Tanya – Hagyományos népmesemondás –
Kézműves foglalkozások (Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület,
Galgamenti Művészek Egyesülete, élő Forrás hagyományőrző Egyesület
(Vásártér és Akácliget)
Térségi kézművesek, őstermelők, borászok és ételkészítők vására
(Vásártér, Akácliget)
Vendégünk a Herman Ottó Intézet – bemutató stand, környezettudatos
játszóház.

Közösségek főzőversenye (a Somlói Borvidék boraihoz illő ételek készítése a
helyi közösségek által) (Iskolakert, Múzeumudvar, Cimbi udvara)
10.00-tól egész nap

Térségi értéktárak találkozása a gasztronómián és a helyi
értékeken keresztül (Iskolakert, Múzeumudvar, Cimbi udvara)
11.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00

18.00-tól

Szentmise – Római Katolikus Templom
Kuttyomfitty Társulat előadása- Cirkusz Folklorikusz (Vásártér)
Dalkörök előadásai (Vásártér) Lyra Dalkör, Iszkázi Nyugdíjasklub
Népdalköre
Fláre Beás zenekar koncertje (Vásártér)
Határon túli közösségek műsora (Muravidék Táncegyüttes, Délibáb
Táncegyüttes) (Vásártér)
Tarkabarka Kompánia előadása (Cimbi udvara)
Turai Zsinnyegők Táncegyüttes – Heeej, élet, élet… Mesék és legendák
Sobri Jóskáról (Múzeumpajta)

Csík Zenekar koncertje (Iskolakert) /Belépődíj: 1500,- forint/

Kiállító sátrak, Iskolakert - Múzeumudvar (szombaton és vasárnap)
Vendégünk a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány – vetítés Hartyándi Jenő
filmjeiből (kiállító sátor).
Forgass Te is filmet – Filmműhely a helyszínen érdeklődők számára
Kiállítás a Mediawave fotóanyagából, egyéb Mediawave programok

Kalotaszegi Cifra Szoba – a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület kiállítása
A KÖSZI és az Ifjúsági Értékőr Hálózat interaktív programjai
Vendégünk a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány
Vendégünk és Partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet (Értékasztalok kiállítása)

Támogatók

Szervezők, Partnerek

