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BÉKÉS MEGYEI GYERMEK- ÉS KISEGYÜTTESEK TALÁLKOZÓJA 
 

FELHÍVÁS 
 

Kedves Együttesvezetők, Táncosok! 
 
A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület, együttműködve a Kecskeméti 
Gábor Kulturális Központtal és a Belencéres Néptáncegyüttessel 2018-ban is meghirdeti a 
Békés Megyei Gyermek - és Kisegyüttesek Találkozóját, melyre szeretettel várjuk a Békés 
megyében működő együttesek jelentkezését. 
 
A találkozó időpontja:  2018. április 29. vasárnap 
Helyszín:    Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 
    5630 Békés Jantyik Mátyás utca 23-25. 
 

A rendezvényen fellépők szakértő zsűri előtt egy minősítő rendszer keretében mutathatják 
be produkcióikat.  
A megyei találkozó végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a 
csoport vezetője ezt a jelentkezési lapon külön kéri. A minősítő rendszer felépítése: kiemelt 
arany – arany – ezüst – bronz – emléklap. A legjobb produkciók – az erre a munkára felkért 
zsűri tagok javaslata alapján – meghívást kaphatnak a XII. Országos Gyermektánc Fesztiválon 
való szereplésre. A találkozóra jelentkezni csoportonként egy produkcióval lehet, egy-egy 
produkció maximális időtartama 8 perc. Egy jelentkező az alábbiak szerint küldheti el 
jelentkezését: 
 

- Egy nagycsoport vagy 
- egy kamara (max. 8 fő) 

 
A találkozót az alábbi kategóriákban és korosztályokban hirdetjük meg: 
 
Kategóriák: 

- Nagycsoport 
- Kamara (max. 8 fő) 

 
Korosztályok: 

- Általános iskola alsós korosztály 
- Általános iskola felsős korosztály 
- 14-től 22 éves korig 
- Vegyes korosztály 

 
A részletes programról a jelentkezők e-mail-ben 2018. április 20-ig értesülnek. 
 
A bemutatókhoz zenekari kíséretre központi zenekar áll rendelkezésre, melynek költségeit 
a szövetség állja. 
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A fesztivál fogadott zenekara a Suttyomba Zenekar, bármilyen zenei igényetekkel a zenekar 
vezetőjét Szujó Zsoltot keressétek, 2018. április 20-ig várja a koreográfiák zenéit. 
 
Email: szujo.zsolt@upcmail.hu 
Tel: +3620/934-6096 
 
A találkozóra jelentkezni az alábbi linkhez tartozó űrlap kitöltésével lehet. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1C3F6jRX8GVgd9ip7nw0c8GniyqKAHgvKuokdYfGLu8c/edi
t  
 
Jelentkezési határidő: 2018. április 9. 

Nevezési díj 2.000,- Ft/csoport. A befizetés átutalással, vagy postai utalvánnyal a Békés 
Takarék Szövetkezet 53900052-12011351 sz. számlára lehetséges. A megjegyzésbe 
kérjük az együttese(k) nevének feltüntetését. 

A határidőn túl érkező nevezéseket április 16-ig tudjuk befogadni, 4.000,- Ft-os nevezési díj 
ellenében! 

Információ az alábbi telefonszámon kérhető: Csipei Judit: 06-30/594-8190 vagy e-mailben: 
judit.csipei@gmail.com címen. 
 
 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 
 
 

Együttműködő partnereink: 
 

     
 
 
Támogatónk: 
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