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II. BÉKÉS MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÓLÓTÁNCVERSENY 

 

 

Kedves Együttesvezetők, Táncosok ! 

 

A B é k é s  M e g y e i  N é p t á n c o s o k  S z ö v e t s é g e  a Békés Megyei Gyermek- és 

Kisegyüttesek Találkozója részeként, második alkalommal rendezi meg a Békés Megyei 

Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyt. 

 

A verseny célja: Lehetőséget kívánunk adni a megyei néptáncműhelyek fiatal szólistáinak a 

megmutatkozásra szakmai zsűri előtt, hogy számot adhassanak eredeti néptáncanyag 

ismeretükről, illetve egyéni előadásmódjukról. 

 

A találkozó időpontja: 2018. április 28. (szombat) 

Helyszín: Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza 

 5600 Békéscsaba, Luther utca 6. 

 

 Kategóriák: 

 

1. fiúszóló 

2. páros 

 

Az esetleg nem versenyző (kísérő)partner legfeljebb 2 évvel lehet idősebb a kísért 

versenyzőnél. 

 

 A  szólótáncversenyt  az  alábbi  korosztályokban  hirdetjük  meg:  

 

1. korcsoport: 2006. január 1-e és 2008. december 31-e között születtek 

2. korcsoport: 2003. január 1-e és 2005. december 31-e között születtek 

3. korcsoport: 2000. január 1-e és 2002. december 31-e között születtek 

4. korcsoport: 1997. január 1-e és 1999. december 31-e között születtek 

 

Minden versenyzőnek egy szabadon választott, a Kárpát-medencében gyűjtött, magyar vagy 

nemzetiségi táncból kell felkészülnie, 2 perc (+- 20 mp) időtartamban. 
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A nevezés feltétele a határidőre beküldött nevezési lap és nevezési díj. A nevezési lapon 

jelezni kell az esetleges szakirányú középiskolai képzésben való részvételt! 

 

 

Az értékelés szempontjai: 

 

1. Technikai felkészültség. 

 

2. Egyéni előadásmód, páros viszony  

 

3. Táncanyag, viselet, zene folklorisztikai hitelessége. 

 

4. Zenekarral való kommunikáció 

 

A verseny díjazása: 

 

Minden versenyző minősítésben részesül! 

A minősítő rendszer felépítése:  kiemelt arany – arany – ezüst – bronz – emléklap. A zsűri 

különdíjakat is odaítélhet. 

 

A bemutatókhoz zenekari kíséretre központi zenekar áll rendelkezésre, melynek 

költségeit a szövetség állja: 

 

A fesztivál fogadott zenekara a Suttyomba Zenekar, bármilyen zenei igényetekkel a zenekar 

kapcsolattartóját Szujó Zsoltot keressétek legkésőbb 2018. április 20-ig(!). 

telefon: +3620/934-6096 

e-mail: szujo.zsolt@upcmail.hu 

 

Jelentkezni az alábbi linkhez tartozó elektronikus űrlapon lehet (páros versenyzők esetén mind 

a két versenyzőnek külön jelentkezési lapot kell kitölteni; ha valaki csak kísér, akkor nem!): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrmrtHp2mQS_QjHTKfDPBXZldEfsg5C-gF4-

FDx9hSDrd8rg/viewform?usp=sf_link 

 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a regisztráció a nevezési díj beérkezésétől érvényes! 

Jelentkezési határidő: 2018. április 9. 

 

Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő. 

A befizetés átutalással, vagy postai utalvánnyal a Békés Takarék Szövetkezet 53900052 - 

12011351 sz. számlára lehetséges. A megjegyzésbe kérjük az szólista(k) nevének feltüntetését. 

A határidőn túl érkező nevezéseket április 16-ig tudjuk befogadni, 2.000,- Ft/fő nevezési 

díj ellenében! 

A részletes programról a jelentkezők e-mail-ben, áprilisban értesülnek. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrmrtHp2mQS_QjHTKfDPBXZldEfsg5C-gF4-FDx9hSDrd8rg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrmrtHp2mQS_QjHTKfDPBXZldEfsg5C-gF4-FDx9hSDrd8rg/viewform?usp=sf_link
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Információ: Vaszkó János /telefonon: +3620/252-2263 vagy e-mailben: 

bekesmegyeneptanc@gmail.com/ 

 

 

 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 
 

 

Együttműködő partnereink: 

 

Hagyományok Háza 

 

 

 

 

Hétpróbás Néptánciskola 

 

 

 

 

 

Támogatónk: 

 

Nemzeti Kulturális Alap 


