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I. BÉKÉS MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÓLÓTÁNCVERSENY 

 

Kedves Együttesvezetők, Táncosok! 
 
A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége a Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek 
Találkozója részeként első alkalommal rendezi meg a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági 
Szólótáncversenyt.  
 
A verseny célja: Bemutatkozási lehetőséget adni a megyei néptáncműhelyek fiatal 

szólistáinak, ahol szakmai zsűri előtt adhatnak számot eredeti néptánc ismeretükről, illetve 

egyéni előadásmódjukról. 

A találkozó időpontja:  2017. május 21. vasárnap 
Helyszín:    Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
    5900 Orosháza Kossuth L. u. 3. 
 
Kategóriák: 

1. fiúszóló 

2. páros 

Az esetleg nem versenyző kísérőpartner legfeljebb 2 évvel lehet idősebb a kísért 

versenyzőnél. 

A szólótáncversenyt az alábbi kategóriákban és korosztályokban hirdetjük meg: 
 
1. korcsoport: 2005. január 1-e és 2008. december 31-e között születtek 

2. korcsoport: 2001. január 1-e és 2004 december 31-e között születtek 

3. korcsoport: 1998. január 1-e és 2000 december 31-e között születtek 
 
Minden versenyzőnek egy szabadon választott Kárpát-medecében gyűjtött, magyar vagy 

nemzetiségi táncból kell felkészülnie, 2 perc (+- 20 mp) időtartamban.  

A nevezés feltétele a határidőre beküldött nevezési lap. A nevezési lapon jelezni kell az 

esetleges szakirányú középiskolai képzésben való részvételt! 

 

Az értékelés szempontjai: 

1. Technikai felkészültség. 

2. Egyéni előadásmód, páros viszony 
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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 részletes programról a jelentkezők e-mail-ben május elején értesülnek.  
 
A bemutatókhoz zenekari kíséretre központi zenekar áll rendelkezésre, melynek költségeit a 
szövetség állja. 
 
A fesztivál fogadott zenekara a Juhász Zenekar, bármilyen zenei igényetekkel a zenekar 
vezetőjét keressétek, Juhász Gábor, e-mail: juhaszok.gabor@gmail.com 2017. április 30-ig. 
 
A találkozóra jelentkezni a bmnsz.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon lehet.  
 
A jelentkezési lapokat a mahovicst@gmail.com címre küldjétek. 
 
Jelentkezési határidő: 2017. április 21. 

Nevezési díj 1.000,- Ft/csoport. A befizetés átutalással, vagy postai utalvánnyal a Szarvas és 
Vidéke Takarékszövetkezet 53900052-12011351 sz. számlára lehetséges. A megjegyzésbe 
kérjük az szólista(k) nevének feltüntetését. 

A nevezési lapokat aláírva és a nevezési díj befizetését igazoló csekk másolatát scannelve, 
az alábbi címre kérjük visszaküldeni: mahovicst@gmail.com 

A határidőn túl érkező nevezéseket április 28-ig tudjuk befogadni, 2.000,- Ft-os nevezési díj 
ellenében!  

Információ az alábbi telefonszámon kérhető: Mahovics Tamás: 06-30/606-6764 vagy e-
mailben: mahovicst@gmail.com címen.  
 
 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 
 
Támogatóink: 
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