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Általános helyzetkép:
A Csoóri Sándor Alap támogatása ebben az évben nagy ösztönzést adott mind a Tag együttesek mind
a Szövetség munkájához. Az országos rendezvények megtartása mellett, az volt a fő célkitűzésünk,
hogy az együttesek munkájához nyújtsuk szakmai segítséget. A támogatás ellenére továbbra is
probléma, hogy működési célú támogatást egyedül az MMA-tól kapunk és nem tudunk főállású
munkatársat alkalmazni.

A Szövetség nagyrendezvényei:

1. A Táncháztalálkozó hagyományőrző gálaprogramja
Budapest, 2018. április 14. 19:30
A Nyugat-Dunántúl táncos szokásai, farsangtól Úrnapjáig
A Nyugat-Dunántúl tánchagyományaiból és táncos szokásaiból nyújt válogatást a Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség gálaműsora, melynek szereplői ezúttal a Rábaköz és Vas megye
hagyományőrző együttesei. Előadásukban megelevenednek e vidék jellegzetes páros és férfitáncai,
de tanúja lehet a közönség egy téli pincelátogatás, a farsangi bohócjárás, a pünkösdölés és az úrnapi
búcsú hangulatának is.
Közreműködtek: Gencsapáti, Kapuvár, Szany, Szil és Vitnyéd táncosai, a Boglya Népzenei Együttes,
Bognár Szilvia, Cseh Tamás és Greznár Zoltán zenekara, Horváth Zoltán és felesége, valamint a
csornai Pántlika és az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes tagjai.
YouTubon 2 17 feltöltés található.
A Táncháztalálkozó teljes sajtóanyaga a Táncház Egyesület beszámolójának melléklete.

2018. április 28. Solymár, Hagyományőrzők országos szakmai napja
„Házunk tája „ c programunk a Szövetség különböző típusú tag -együtteseinek példáján a
módszerek, tapasztalatok megbeszélésére szolgált. Varga Albin (Gencsapáti) az együttes helyi
közösségszervező erejét és a térségi együttműködés szükségességét és módszereit mutatta be. Ifj
Rónai Lajos (Bag) egy többgenerációs 160 tagú együttes példáján a hagyományok változását és
megtartását elemezte. Kishegyi Simon(Nemesnádudvar) a nemzetiségi együttesek identitás
megtartó szerepe és a különböző koreográfiai iskolák hatása a hagyományok megtartására
témakörben a mo-i német együttesek tevékenységéről beszélt.
A nap második részében a Csoóri Sándor program együttesi hatásával, a támogatás felhasználásával
és az elszámolás kérdéseivel foglalkoztunk.

2018. június 9. Szentendre, Hagyományok vendégségben

Dél-Dunántúl és a Kisalföld portáira beköltöztek táncosaink, zenészeink és a helyi tájházak
képviselői. Délelőtt 10-től vártuk az érdeklődőket, ahol együtt énekelhettek, táncolhattak
velünk. Megcsodálhatták és felölthették viseleteinket, tűvel, fával, fonallal- és más egyéb
kellékekkel kipróbálhatták kézügyességüket, a szabadtéri színpadon pedig láthatták az
együttesek műsorát.
Vendéglátó települések Badacsonytördemic (Kapolcs), Bag,Bogyiszló, Elek, Gencsapáti,
Hőgyész, Homokmégy, Hosszúhetény, Kapuvár, Miske-Drágszél, Őcsény, Veresegyház,
Veszprém, Vitnyéd 500 táncosa.
A nap programján felkért szakértők értékelték a látottakat, akik írásban adták le
véleményüket. (látható web oldalunkon!), mely ősszel rendezendő országos konferenciánk
vitaanyagául szolgál.
Kapolcs, 2018. július 20-29. Muharay udvar
Naponta 11-17. óráig a gyerekeké volt az udvar. A Triola gyerekvilág ötletes játékaival minden
korosztály megtalálta a kedvencét. A délutáni mesejátékban mindenki kaphatott szerepet és az sem
okozott gondot, ha egyszerre öt kisleány kérte Csipke Rózsika szerepét. Amália néni tánciskolájában a
kétévesek és nagymamák is önfeledten táncoltak.
17. órától a népművészet színpompás csodája elevenedett meg. Sárköz, a tolnai megyei Bukovina, a
Galga és Rákos völgye, Rábaköz, Vas megye viseletei, virtuóz táncai, népzenéje már kora délután
megtöltötte az udvart érdeklődőkkel.
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Pál István, Szalonna és zenekara, Sebestyén Márta és Andrejszky
Judit, Sós András bandája, Rácz József és Hetényi Milán, Szvorák Kati, Sebő Ferenc, Tímár Sára, a
Fonó zenekar, Bogbár Szilvia kvartettje, az EtnoRom, a műfaj legjelesebb képviselőinek koncertjén
több száz látogató jelent meg.

Tagszervezeteinkkel közösen megvalósított rendezvényeink:
2018. március 10-11. Nagyecsedi verbunk és csárdás verseny.
2018. május 19.
Vincze Ferenc szólótáncverseny, Gencsapáti
2018. június 6-13. Nemzetközi Táncfesztivál falusi programajai. Nagyecsed, Gégény.
2018.november 24. Bukovinai-székely Szólótáncverseny Sebestyén „Bada” Ferenc
emlékére, Bonyhád

Szakmai továbbképzéseink (időpontok, helyszínek, programok)
A fenntartói-, megyei művelődési intézményhálózat és szakmai fórumok megszűntével egyre
nagyobb a szakadék, az un. élgárda és a kisebb együttesek között. Az együttesek igen nagy része nem
vesz részt továbbképzéseken, szakmai fórumokon, minősítéseken, és szakmai irányjelzők nélkül,
színvonaluk hanyatlik. Ezeken a településeken az együttes már nem vonzerő a fiatalok számára,
fiataljaik nem vesznek részt a szakmai közéletben, nincs mozgalmi élményük, és nincs közösségi
kapcsolatuk más csoportokkal. Ez Különösen azokra jellemző, ahol a településeken nincsenek
művészeti iskolák, vagy "örökség" csoportok, ahol kötelező a minőségi megmérettetés.
A Szövetségi támogatást ezért arra használtuk fel, hogy új lendületet adjunk az együttesek
munkájához. Szakmai programjainkkal segítsük az együttesek tagjainak elkötelezett hagyományőrző
tevékenységét, a csoportok művészi felkészülését és a helyi szakmai fórumok megszervezésével az
egymás közötti kapcsolatok alakulását.
Szövetségünk legjobb, több évtizede működő hagyományőrző műhelyei vállalkoztak arra, hogy a
közeli csoportok számára megszervezik ezeket a találkozókat.
A szakmai program az alábbi fő témákat tartalmazza:
1. A hagyományőrző együttesek célja, feladatai, szerepe. Történelem és a jelen –funkció és
korszakváltások.
2. Az együttesi munka módszertana.
3. A táncstílus, táncos magatartás és megjelenés javítása. A próbák előtti bemelegítés és
technikai képzés, a helyi táncanyag anyanyelvi szintű ismerete és improvizatív felhasználása.
4. Viselet; karbantartás és készítés.

március 03.
március 24.
március 24.
március 24.
március 24.
március 24.
április 22.
május 5.
május 11-12.

Kozármisleny
Kapuvár
Vitnyéd
Hőgyész
Isaszeg
Nemesnádudvar
Szekszárd
Hidas
Kapolcs

Részvételi létszám: 43 fő
Részvételi létszám: 60 fő
Részvételi létszám: 58 fő
Részvételi létszám: 124 fő
Részvételi létszám: 56 fő
Részvételi létszám: 109 fő
Részvételi létszám: 91 fő
Részvételi létszám: 84 fő
Részvételi létszám: 66

november 17.
november 24.

Nagykovácsi –Német nemzetiségi néptáncosok és néptáncpedagógusok
Hosszúhetény

Párbeszéd konferencia. Budapest, 2018. november 30.
Szakmai párbeszédre hívta Szövetségünk a tagszervezetek képviselőit és a hagyományőrző
együttesek munkáját ismerő és az e téma iránt érdeklődő szakembereket. Az elmúlt évek szakmai
beszélgetései, vitái alapján fogalmazódtak meg a „párbeszéd” tézisei, melyek a következők voltak.

1. Az együttesek céljai, szerepe?
2. Hagyományismeret és alkalmazás a mindennapi életben és a színpadon?
3. Színpadi kérdések, avagy hogyan legyünk koreográfusok?

4. Minősítések, versenyek, vetélkedők, elismerések, díjak szerepe országosan,
nemzetközileg és helyben.
5. A helyi közösséghez való viszony
6. A szakmai összefogás (Szövetség) szerepe.
Kiadvány megjelentetése. Bemutatkozik a Szövetség. 31 oldal, szöveggel és képpel. (mellékletben)

Budapest, 2018. december 10.

Héra Istvánné
elnök

Melléklet:
1. pénzügyi beszámoló.
2. Kiadvány.
3. Rendezvény meghívók.

