
„Gyermeknap Százhalombattán „   

2018. május 27 

Gyermek és Ifjúsági Néptáncosok,  

RÉGIÓS Találkozója 

 

Az Örökség Egyesület Közép Magyarországi Régiója, a Közép Magyarországi Folklór Szövetség 

a százhalombattai Barátság Kulturális Központ, illetve a Forrás Néptáncegyüttes  

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCOS   

találkozóra hívja 

a budapesti és Pest megyei iskolák, művelődési intézmények, alapítványok, civil szervezetek 

gyermek és ifjúsági néptánc együtteseit, melyeknek a tagjai 6-16 év között vannak. 

Szeretettel várjuk a más régióból érkező csoportokat is. 

A rendezvény célja: Olyan népművészeti találkozó, / tényleg FESZTIVÁL/ életre hívása, 

amelyben a táncos, a zenész és az énekes gyerekek, és ifjak kiváló helyszínen, színházi 

körülmények között mutathatják be mindazt a tudást, amivel rendelkeznek, szívesen adnak 

elő 1 vagy 2 koreográfiát, zenekari számot, táncos társaknak, vezetőinek, az érdeklődő 

közönségnek és néhány felkért szakembernek. 

A Barátság Kulturális Központ ezen a napon szervezi a Városi Gyermeknapot, amelynek 

tematikája ebben az évben a néphagyomány. Az előzetes tervek szerint e programba 

szeretnénk illeszteni a régiós találkozót.   

A találkozó egynapos. Figyelembe véve a színpadbejárást, a fellépést, a szakmai értékelést a 

rendezvény 14 együttest tud fogadni!   

A jelentkezéseket a megadott határidőn belül, és ÉRKEZÉSI SORRENDBEN tudunk fogadni!  

Határidőn túl érkező jelentkezőket nem fogadunk!  

A színpadi szerepléseken kívül az egyetlen európai kísérleti Régészeti Park, a Matrica 

Múzeum, a Makovecz templom megtekintését, biztosítjuk, valamint lehetőség nyílik a Városi 

Gyereknap eseményeit igénybe venni.  

ZENEKAR: TERVEZZÜK központi zenekar biztosítását, erről a jelentkezőket időben 

tájékoztatjuk.  

 

 

 



ÉRTÉKELÉS:  

A szereplőket arany ezüst, bronz minősítésben részesülnek.  

A bemutatott műsorszámokról a felkért szakemberek értékelő, segítő konzultációt tartanak 

az együttesek vezetőinek, koreográfusainak.  

A két legjobb produkció javaslatot kap az Antológián történő részvételre.  

KOMATÁL: A résztvevőket kérjük, hogy hozzanak magukkal „komatálat” ajándékot, 

amelyeket soroslás útján a résztvevő együttesek kapnak meg. (A színpadon sorsoljuk ki, hogy 

melyik résztvevő ajándékát ki kapja). A komatál tartalma a résztvevő együttesek 

kreativitásának függvénye.   

Nevezési díj:  

táncegyüttesek: 10.000.- Ft amelyet a helyszínen, számla ellenében kell befizetni. 

 

Jelentkezési határidő:2018.március 10. (a mellékelt nevezési lapon) 

Minden együttest április 30-ig értesítünk a részletes tudnivalókról, fellépésekről, játékokról. 

Tervezett program: (amelyből látszik, hogy 14 együttesnél több nem tud részt venni a 

bemutatóban) 

 9.00 – 10.45 színpadbejárás (7 X 15 perc)  
10.00 énekesek érkezése, regisztrációja (Szekeres József Konferencia és 

Rendezvényközpont)  
11.00- 12.30 bemutató – táncegyüttesek és énekesek  
12.30- zsűri belső értékelés és színpadbejárás indul (7 x 15 perc)  
13.00 -14.45 zsűri szakmai értékelés (7 x 15 perc) illetve énekes szakmai értékelés  
14.15 színpadbejárás vége  
15.00 bemutató program  
15.00 tervezett program: délelőtti versenyzők fellépése a Gyermekmap programjában  
16.30 bemutató vége  
16.30- 17.00 zsűri belső értékelés  
17.00 szakmai értékelés (7X 15 perc)  
18.45: oklevelek megírása, díjkiosztás előkészítése 
19.15. eredményhirdetés   

Gyertek, TÁNCOLJUNK, ZENÉLJÜNK ÉNEKELJÜNK EGYÜTT! 

Budapest, 2018. január 20.                                                  

 

Sikentáncz Szilveszter     Szigetvári József   

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület       

elnök      alelnök                              


