MEGHÍVÓ ÉS VERSENYKIÍRÁS

VIII. Békéscsabai Nemzetközi
Táncfesztivál 2017.
A tánciskolák, tánccsoportok, szakmai műhelyek nemzetközi
össztáncművészeti seregszemléje
Nyolcadik alkalommal rendez össztáncművészeti versenyt a Tánc Világnapja
alkalmából hagyományosan megrendezendő a VIII. Békéscsabai Táncfesztivál keretén
belül a Szabad Torna és Sporttánc SE, és a Modern Táncművészeti Alapítvány
A Fesztivál fővédnöke:
Szarvas Péter
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere
A fesztivál és a verseny célja: A táncfesztivál az kelet-magyarországi régió legnagyobb
össztáncművészeti nemzetközi seregszemléje, versenye.
A 22 évvel ezelőtt 1995-ben Tánc Világnapjának méltó megünneplésére,
létrehozott Táncgála és a nyolcadik alkalommal megrendezendő Táncfesztivál,
lehetőséget biztosít a résztvevő tánccsoportok, tánciskolák, táncegyüttesek és
táncműhelyek bemutatkozásához, megmérettetéséhez, minősítéséhez a nagyközönség
előtt.
A fesztivál táncversenye kilenc tánckategóriában kerül kiírásra, ami felöleli a
tánc világának legnépszerűbb, legtradicionálisabb, és legdivatosabb stílusait.
A kategóriákon belül a szakmai zsűri a pontozás alapján minősíti a produkciókat és
választja ki a kategória győzteseit, akik a táncfesztivál döntőjébe kerülnek, és itt a
nemzetközi gálaesten nyílt verseny keretén belül döntik el ki lesz a táncfesztivál győztese,
helyezettjei, közönség díjasa és díjazottjai. A hivatalos eredményhirdetést és a díjátadást,
a 2017. április 30-i, vasárnap esti gálaesten az ünnepi gálaműsor keretén belül tervezzük.
A Békéscsabai Táncfesztivál megrendezésével egyértelműen fejleszteni szeretnénk
a tánckultúra megyei, országos és nemzetközi vonatkozású értékeit, valamint a
tehetséggondozási törekvéseket segítve, hozzájárulni a megyei és városi turisztika
hagyományaihoz, értékrendjéhez. Célunk egy olyan magas színvonalú Táncfesztivál és
verseny hagyományos megrendezése, ami minden résztvevő számára örömet és
felejthetetlen élményt szerez.
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A fesztivál és a verseny helyszíne:
Békéscsaba főterén felállított szabadtéri fesztivál színpad és a Csabagyöngye Kulturális
Központ AGÓRA és Hangversenyterme
Rossz idő esetén a Csabagyöngye Kulturális Központ
A fesztivál tervezett programja:
2017. április 28.

17 órától
19 órától

GM Tánciskola Gálaműsora
Utcabál a Grandmother’s Jam zenekarral

2017. április 29.

9 órától

IDO – Magyar Divat és Sporttánc Szövetség
Országos Ranglista versenye Show, Modern, Jazztánc és
Balett kategóriákban
MDSSZ Országos Hip-Hop Ranglista verseny
Bajnokok Gálája, a verseny eredményhirdetése
Utcabál

14 órától
19 órától
18 órától

2017. ÁPRILIS 30. 9 ÓRÁTÓL TÁNCFESZTIVÁL NEMZETKÖZI MINŐSÍTŐ
VERSENYE
18 órától
23. TÁNCVILÁGNAPI GÁLAEST, A FESZTIVÁL
NAGYDÖNTŐJE, GÁLAMŰSORA
2017. május 1.

10 órától
19 órától
21 órától

XVII. Civil Kulturális Börze, Majális
Viharsarki Néptánc Gála
Táncház

A verseny kategóriái:
 Néptánc /egyéni,páros és csoportos/
 Társastánc /latin, standard, páros, csoport és formáció fiúkkal és fiúk nélkül/
 Modern és Kortárs tánc (Berczik technika, jazztánc, art jazz, graham, limon,
kontakt, stb.)
 Balett, Modern Balett
 Utcai táncok (hip-hop, street dance, brake, electric boogie stb.)
 Mazsorett (hagyományos és új stílusok)
 Hastánc – törzsi táncok
 Show és karakter tánc (színházi tánc, flamenco, argentin tango, kubai táncok stb.)
 Aerobik, fitness és cheerleader (gimnasztikus és akrobatikus táncok)
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A versenyszámok létszáma szerint:
 Szóló
 Duo és trió
 Csoport és formáció
Korcsoportok:
 Gyermek (6-12 éves korig)
 Ifjúsági (13-18 éves korig)
 Felnőtt (18 éves kor felett)
A zsűri tagjai:
Nemzetközileg elismert szakemberek, a különböző táncos műfajok képviselői,
pontozóbírái.
A verseny rendszere:
Kétszintű: a tánckategóriákon belül minősítési, a Táncfesztivál díjaiért pedig nyílt
versenyrendszerű.
A versenyprogramokat a kategóriákon belül a minősítési rendszernek megfelelően
értékelik a pontozók.
A kategóriákon belül az egyéni, a duo és a trió produkciókat a csoportoktól a
versenyt tekintve külön értékeli és minősíti a zsűri, figyelembe véve a korcsoportoktól
elvárható tudásszintet, ennek megfelelően kategórián belül több arany, ezüst vagy
bronzminősítés adható ki a döntések alapján.
A kategória arany minősítésű produkcióiból a zsűri döntése alapján a legjobbak
bejutnak a Táncfesztivál gálaestjén tartandó döntőbe, a nyílt versenyre, ahol a pontozók
döntése és a közönség szavazatai alapján kerül ki a végső fesztivál győztese, a
közönségdíjasa és a díjazott produkciók.
A közönség a szavazatait a gálaest belépőjegyéhez mellékelt szavazólapokon a
szünetben adhatja le a kijelölt szavazatgyűjtőben.
A kategóriák győztesei oklevél és kupa díjazásban, az ezüst és bronz minősítésű
produkciók Díszoklevél díjazásban részesülnek.
Díjazás:
I. Díj:
II. Díj:
III. Díj:
IV.-V.-VI. Díj:
Közönségdíj:
Különdíjak:

A Fesztivál kupa és 50.000,- Ft pénzdíj;
Serleg és 30.000,- Ft pénzdíj;
Serleg és 20.000,- Ft pénzdíj;
Serleg és Díszoklevél
Serleg és ajándéktárgy
MDSSZ Kupa, támogatók által felajánlott díjak
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Nevezési díjak koreográfiánként:






szólisták
duók, páros táncok
triók
csoportok (10 főig)
nagy csoportok (24 főig)

1.000,-Ft/fő
2.000,-Ft/produkció
3.000,-Ft/produkció
6.000,-Ft/produkció
10.000,-Ft/produkció

A koreográfiák maximum időtartama:
 szóló, duó, trió
 csoportok, formációk

3 perc
5 perc (néptáncos csoportnál 6 perc)

A nevezett produkciók a versenyprogram időpontja előtt legalább 1 órával kötelesek
megjelenni a helyszínen.
A nevezési díjat a helyszínen a regisztrálásnál kell befizetni, amiről számlát állítunk
ki.
Nevezési határidő:
Nevezési cím:

2017. április 20.

gmtanc@gmail.com

Az IDO – MDSSZ verseny kiírása, díjai, versenyszabályzata, a koreográfiák
időtartamai és az online nevezés megtalálhatóak a www.mdssz.hu oldalon.
A fesztivált és a versenyt illető kérdésekben a lenti elérhetőségeken állunk
rendelkezésre.
2017. január 30.
Jó felkészülést kívánva, tisztelettel:
Gulyás Miklós – versenyigazgató
+36-20-980-6010
gmtanc@gmail.com
Botta Tibor – a fesztivál főrendezője
+36-30-392-2484;
tiborbotta@t-online.hu
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