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Rendezvények, programok 2014. 
 

Országos programok: 
 
Március  29.             Budapest - Táncháztalálkozó Hagyományőrző gálaprogramja 2014.*   
 

Április                     Bogyiszló  - Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem – 

                                országos hagyományőrző találkozó, interaktív hagyományismereti  

                                 program, minden tagszervezet részvételével.  

 

Május 17.                   Pécs –Májusi tánc.** 
                                     Egész napos hagyományőrző program, gyerekjátszóval, tánc- és      
                                     népviselet-bemutatóval,      táncházzal, kiállítással. 
 

 

Július-augusztus (10 nap.)  Művészetek Völgye. Kapolcs Muharay Udvar*** 
 
December               Gencsapáti – nemzetközi betlehemes találkozó.  

 

 
Régiós találkozók:  
 
2014. június 8.           Gencsapáti -  „Gencsi Söprű” regionális Néptáncfesztivál. 
           Szeptember     Bag  - Galgamenti  hagyományőrző fesztivál. 
 
Konferenciák-továbbképzések: 
 
2014. február 7-8-9. Rábaközi továbbképzés. Kapuvár – Pozsony* 
 
Augusztus 1.             Kapolcs- A falu kultúrája. (Nyitott kulturális fórum.) 
 
November   Budapest Hagyományőrzők továbbképzése. (3 napos, 30 órás országos képzés.) 
 
Budapest, 2013. október 31.                                                                          Héra Éva 
                                                                                                                                elnök 
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1. Táncháztalálkozó Hagyományőrző gálaprogramja 2014.*   
Programunkban 2014-ben, Táncképek címmel a „Fülöp Ferenc” díjas táncosok 
fellépését tervezzük. A szereplésre minden díjazott táncost felkérünk, de fellépési 
lehetőséget csak azok kapnak, akik az eredeti párjukkal jelentkeznek, vagy, ha ez már 
nem lehetséges, akkor is az együttes díjazott táncosai közül választanak párt.  (Tehát 
olyan nem szerepelhet, akinek nincs díja!) 
Felkészülésre még van idő, készüljetek, frissítsétek az anyagotokat! Azoknak a 
táncosoknak a jelentkezését is várjuk, akik az együttesek mindennapi életében már 
nem vesznek rész, de kapcsolatuk a tánccal megmaradt.  
Ennek a programnak a kapolcsi bemutatását is tervezzük! 

 
2. Pécs –Májusi tánc.** 

A Zsolnay Kulturális Központ mind az anyagiakat, mind a helyi lehetőségeket tekintve  
számunkra a legkedvezőbb. 
4 helyszínen, két színpadon tervezzük egész napos programjainkat, melyen 
szeretnénk, ha Szövetségünk minden együttese részt venne.  

            Ginkó tér.   Zenés köszöntő. Vendégek fogadása. Gyerekjátszó, táncház, ügyességi  

                               feladatok. 

             Bóbita Színház előtti Színpad – „Verbunkos, az az igazi!”  (Kárpát medence 

             szóló és csoportos férfitáncai) 

                                                                -   Népviseletbemutató. 

             Trigánit Nagyszínpad – együttesek bemutatója (Erre a programra kizárólag az   
            utóbbi minősítésen  kiválóan minősült együttesek  kapnak meghívást. ) 
             A nagyszínpad kivételével, minden együttes 2-8 fővel vehet részt bármelyik 
             programban.  
             Pályázati támogatástól függ, hogy Szövetségünk a részvétel költségeit hogyan és  
             milyen  mértékben tudja finanszírozni. Legnagyobb összegünk a közlekedés és a  
             zenekari költség, ezért terveztük a kamaraprogramokat, hogy azokon az az együttes is  
            részt tudjuk venni, akinek óriásiak a közlekedési költségei.  
             18 együttesünk minősült kiválóra, s elképzelhetőnek tartjuk, hogy a közlekedési  
             költségeknek csak egy részét tudjuk megtéríteni. 
             Hamarosan küldöm a jelentkezési lapokat is, addig is gondolkodjatok, hogy részt 
             akartok-e venni a programban! 
 
február 7-8-9. Rábaközi továbbképzés. Kapuvár – Pozsony* 
            A továbbképzés anyaga a rábaközi települések táncainak elemző áttekintése, egy-egy  
           falu/együttes táncanyagának frissítése. Az egyedi és a megkülönböztető stílusjegyek, 
           előadásmód, viselet jellemzői.  Előadók. a tudományos kutatás és az anyag tanításában  
           legjártasabb szakemberek. 
          A képzést eredetileg a rábaközi együttesek részvételével terveztük, de a módszer  
          megismerése miatt az országos továbbképzésen jelen lévők is jelezték részvételi  
          szándékukat. 
          9-én pozsonyi kirándulást tervezünk az Ifjú Szívek próbatermébe, természetesen egy  
          kis pozsonyi városnézéssel összekötve. 
          A pontos programról és a részvételi díjról hamarosan tájékoztatást adok, a jelentkezési 
          lapot küldöm. 
Budapest, 2013-10-31                                                                                           Héra Éva 
                                                                                                                                    Elnök         


