VIII. Aranypergő-Aranyláb Szólótáncfesztivál
Tehetség(pont) Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
Alap- és középfokú Művészeti Iskolák Országos és Nemzetközi Szólótáncversenye
Helyszín: Magyar Táncművészeti Egyetem (Budapest, Columbus u. 87-89, 1145)
Időpont: 2020. május 23.
Nevezési határidő: 2019. április 9.
Résztvevők
1. KATEGÓRIA: tehetségpont műhelyek, iskolák (vonzáskörzete: vonzáskörzete: országos és
nemzetközi)
és meghívással, egy-egy kimagasló eredményekkel bíró műhely (minden évben más).
2. KATEGÓRIA: Kiválóra minősült művészeti iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos és
nemzetközi)
3. KATEGÓRIA: nem művészeti iskolák tanulói (vonzáskörzete: országos és nemzetközi)
4. KATEGÓRIA: együttesek tagjai, korcsoport szerint vonzáskörzete: országos és nemzetközi)
Közzététele mindkét kategóriában:
- Elektronikus levélben
- Aranyaink Közhasznú Egyesület közösségi oldalán
https://www.facebook.com/pages/Aranyaink-Egyesulet/339826272796960

Korcsoportok
Négy korcsoportban lehet versenyezni.
I. korcsoport: 7-9 év
II. korcsoport: 10-12 év
III. korcsoport: 13-15 év
IV. korcsoport: 16-19 év
Vegyes korosztályú versenyző pár csak az egymást követő korcsoportok között, legfeljebb 2 év
korkülönbséggel lehetséges: I-II., II-III., III-IV. korcsoportokban. A korcsoportjukra vonatkozó
versenykövetelmények, és a besorolásuk az idősebb versenyző kora alapján történik.
A versenyzők korcsoportba sorolásának elválasztó napja: május 27., a verseny napja.
Pl.: a 2000. június 15-én született versenyző 2012. május 27-én, a verseny napján 12 évesnek számít,
tehát a II. korcsoportban versenyezhet.
A versenyző személyazonosságát a helyszínen bemutatott diákigazolvánnyal igazolni kell.

A versenyszámok időtartama
Párban versenyzők esetén 2 perc +/- 10 másodperc, szóló versenyzők esetén 1,5 perc +/- 10 másodperc
Táncanyag
I. korcsoport: egy kötelező (Saját tájegységének megfelelő táncdialektus)
II.-III.-IV. korcsoport: egy kötelező Keleti palócok és matyók valamint egy szabadon választott
tánc
Követelmények
- Improvizáció
- A versenyzők szólóban vagy párban versenyeznek
- A párok lehetnek azonos neműek lányok esetén
- Többes nevezés lehetséges pl.: egy versenyző több párral, vagy párban és szólóban is. A többes
nevezésű minden versenyszámáért díjazható. A szólóban és párban is nevezettek tánca lehet azonos
tájegység, de nem lehet azonos tánc. Pl.: szólóban dus, párban rábaközi lassú és friss csárdás.
- A versenyen csak versenyzőként lehet részt venni
- A versenyzők csak zenekari kísérettel táncolhatnak
- A verseny a zsűritagok számára a műhelyek és a tanárok tekintetében anonim.
Kérjük a tanárokat, hogy a versenyzők színpadra lépésekor maradjanak a háttérben!
Zenei egyeztetésre nem lesz szükség, hiszen nem koreográfus verseny!
Értékelés szempontjai
- A tánc ismerete, jellemző szerkesztési elve, jellemző motívumok használata, stílusos mozgás
- A tér használata
- A tánctartalom és a zene illeszkedése, ritmikai árnyaltság, III. és IV. korcsoportnál kapcsolattartás a
zenekarral
- Előadói magatartás, Dinamikai árnyaltság
- A tájegység viseletének megjelenítése, viselése
- Kapcsolattartás párral, ill. eszközhasználat
A versenyzőket 4 szakmai zsűri értékeli.
Az értékelés nyilvánosan, a felkészítő tanárok és az érdeklődők jelenlétében történik.
Díjazás
A legjobb teljesítményeket a zsűri arany, ezüst és bronzéremmel, valamint „Aranypergő-Aranyláb”
díj-jal jutalmazza.
A kiadott díjak számát a zsűri határozza meg.
Zene
A versenyzőket központi zenekar vagy saját zenekar kíséri
A nevezés módja:
A jelentkezési lap megküldésével: e-mail: zugloiaranylabuak@gmail.com és
a nevezési díj: 3500Ft/fő befizetésével történik. Kísérő partnerek is versenyzők!
Nevezési határidő: 2020. április 9.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!

VII. Aranypergő-Aranyláb Szólótáncfesztivál
Tehetség(pont) Napi Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny
Alap és Középfokú Művészeti Iskolák Országos és Nemzetközi Szólótáncversenye
Budapest, 2020. május 23.
JELENTKEZÉSI LAP
Név: .................................................................... Születési dátum: ................................................. .. .
Melyik iskola tanulója: ..................................................................................................................... ....
Név: .................................................................... Születési dátum: .................................................. . .
Melyik iskola tanulója: .........................................................................................................................
A besorolás érdekében kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelezze:
tehetségpont iskola tanulója? IGEN / NEM
művészeti iskola tanulója? IGEN / NEM
A bemutatásra kerülő kötelező tánc: ..............................................................................................
...................................................................................................................................................................
A bemutatásra kerülő szabadon választott tánc: . ..............................................................................
...................................................... ............................................................................................................
Felkészítő tanára: ................................................................................................................................. .
Telefonszáma: ......................................................................................................................................
E-mail címe: .........................................................................................................................................
Értesítési cím: .....................................................................................................................................
.
Ellátás: Amennyiben egy helyről több versenyző érkezik, kérjük, csak az egyik jelentkezési
lapon jelezzék a kísérők igényeit a speciális igényekkel együtt (ételallergia)!
Ebédet igénylő felnőtt kísérő: ……….. fő (1500 Ft/fő)
Zene:
Központi zenekar

vagy

Saját zenekar

Dátum: .................................................

felkészítő tanár:

versenyzők:

A jelentkezési lapot e-mailben kérjük visszaküldeni,
A nevezési díjat (3500Ft) az egyesület bankszámlájára:16200120-00158127 kérjük átutalni!
Beérkezési határidő: Nevezési határidő: 2020. április 9.
Juhász Katalin
„Aranyaink” Egyesület elnöke
1071 Budapest, Dózsa Gy út 12.
tel.: + 36-20/583-8604
e-mail: zugloiaranylabuak@gmail.com

