
Érvényes külföldi meghívások (2014. január 7.) 
 

Jelentkezés esetén azonnal küldendő:  
 
- DVD film (3-60 perc)  
- CD  fotókkal ( közölhető, propagandára felhasználható minőség) és az együttes 
bemutatkozó     anyagával (történet, létszám, műsor, viselet, zene, jelentősebb hazai és 
külföldi szereplések, díjak) 
- Nyomtatott PR anyag. 
 
Mindezek kiválthatóak egy e-mailben továbbítható, szerkesztett (PDF) bemutatkozó 
anyaggal, honlap és YouTube linkek megjelölésével. 
 
A fesztivál a beérkezett anyagok minősége alapján dönt az együttes végleges meghívásáról! 
 
A jelentkezéseket angol nyelven kérjük a cioff@mail.datanet.hu e-mail-címre. 
 
 
1. Szentpétervár, április 25-29. nemzetközi táncverseny és workshop 
       Nevezni minden tánc műfajban és minden korosztályban lehet. Részvételi díj: reggelivel   
       190 EU, 
       teljes étkezéssel 240 Eu. 
       Érdeklődés esetén megküldöm a kiírást! 
       Fő díj: 1000 Eu. 
2. Adriatica Folklór Festivál, Horváto. Crikvenica- Novy Vinodolski túrisztikai fesztivál! 
        Részvételi díj: 30 EU/fő/nap, a túrisztikai programokért külön kell fizetni! 
        Időpontok: jún.18-22; júl.9-13; aug.20-24; szept.03-07. 
3. Nemzetközi gyerekfesztivál : Bulgária- Szófia április 25-27 
       korhatár: 8-14 év. 30 EU/nap 
4. Nemzetközi gyerekfesztivál: Bulgaria - Sliven. 32 fő, 8-14 éves korosztály 
      (Nem fizetős, december 20-ig vissza kell jelentkezni!) 
5. Skopje  Gazi baba - július 4-9  12-27 éves korosztály  
6. Szlovénia - Kozje - május 15-18. 
                      Celje - szeptember 12-14. 
 
Most érkezett: 
 
7. Lengyelország, Poznan  augusztus 11-19. 
    13. alkalommal megrendezendő világfesztivál. 
    Létszám: 35 fő (Kizárólag 18 éve felüli táncosokat fogadnak) 
    Szállás: 2-3 ágyas diákszállóban, teljes ellátás, 200 liter üzemanyag 
    Kérnek 5-20 perces programot, a csoportnak részt kell vennie az ökonomikus misén, és a  
    nemzeti napon be kell mutatnia viseletét, és táncházat kell tartani. 
 
6. Románia, Buzau július 11-14. 
    1. alkalommal rendezendő Európa fesztivál. 
    Létszám: 30 fő (Kizárólag 18 éve felüli táncosokat fogadnak) 
    4 napra adnak szállást, teljes ellátást és Románián belül útiköltséget. 



    Kérnek 20-30-40 perces programot és a csoportnak be kell adnia egy kosztümöt a  
    viselet-kiállításra. 
 
7. Törökország Manisa április 21-28. 
     (474th International Manisa Mesir Paste & Folkdance Festival ) 
     Létszám: 30 fő, csak 16 év fölött. 
     Szállást és ellátást adnak és hozzájárulást a fesztiválon belüli közlekedéshez.  
     (Legközelebbi repülőtér, Izmír, ha a csoport repül, buszt kap.) 
     Zsebpénz és utazási támogatás nincs. 
     Kérnek 3-10-16-20 perces programot) 
 
8. Indonézia június 14-23. Tenggarong City - Kutai Kartanegara,West Kalimantan. 
    Érkezés: Kuala Lumpur International Airport in Malaysia, Changi International Airport    
   Singapore or from Soekarno-Hatta International Airport Jakarta. 
   Létszám: 25 fő. 
   Számos turisztikai programot szerveznek a csoportnak, s egy koradélutáni és egy esti  
   előadást említenek.  
   Napidíj: 5 dollár/fő,  
   Részletes fesztiválszabályzatot küldtek és nagyon részletes anyagot kérnek. 
 
9. Lengyelország, Zielona Gora augusztus 23-30. 
    26. nemzetközi fesztivál 
   Létszám: 32 fő   Alsó korhatár 16 év. 
   Teljes ellátást adnak, zsebpénzt és útiköltség támogatást nem. 
   6-15-45 perces programot kérnek. 
 
10. Brazilia , Maranhao szeptember 7-17. 
      Érkezés: Aeroporto Internacional de São Luís - Marechal Cunha Machado - Northeast  
      Region of Brazil, where it is received by Festival.  
      Létszám: 25 fő 
     Bővebb információ nincs. 
 
 
Nemzetközi fesztivál együttműködés: 
 

A schwalenbergi (Lippe, Észak-Rajna-Westfália) viselet egyesület ebben az évben is rendez egy 
nemzetközi viselet fesztivált 2014. augusztus 1. és 5. között. 

Néhány csoport már jelezte résztvételi szándékát, így egy Costa Rica-i csoport is. 

Tekintettel a nagy távolságra, hogy az európai tartózkodás  kifizetôdjön, további fellépési 
lehetôségeket keresünk a csoportnak július 1. és 30. között, vagy pedig a mi rendezvényünk 
utánra. 
Egyébként még van egy vagy két külföldi csoport részére szabad helyünk, ha  más 
szerevezetnek is  ilyen problámája lenne. (Elérhetőség nálunk!) 
 
 

Magyarországi fesztiválon szeretne résztvenni:  
 



1. Jeruzsálemi Folklór együttes    
       http://www.youtube.com/watch?v=XekjZmCWLjM 
2. Kárpát együttes Pozsony  

valamint brazil, görög , török és holland együttesek. 
 
 
 
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=XekjZmCWLjM

