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Meghívó 
 

A Somogy Megyei Néptáncszövetség, együttműködve a Kaposvári Együd Árpád Kulturális 

Központtal, a Nagyatádi Kulturális és Sport Központtal és a Siófoki Kálmán Imre Kulturális 

Központtal rendezi meg a  

 

XXXII. SOMOGY MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNC FESZTIVÁLT, 

Együd Árpád néprajzkutató, koreográfus emlékére. 

 

A versenyben legsikeresebben szereplő gyermekcsoportok meghívást kaphatnak a bemutatott 

koreográfiák alapján a Somogy Megyei Néptánc Antológiára. 

 

A verseny célja: 

- hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a megye gyermek és ifjúsági néptánc-, valamint 

hagyományőrző csoportjai és népi játék szakkörei részére, 

- hogy szakmai értékelést és tanácsot adjon a csoportok vezetői részére, a további munkájuk 

sikere érdekében, 

- hogy a résztvevő csoportok megismerjék egymást, műsorszámaikat, lehetőséget teremtve 

ezzel is a kapcsolatok építésére, 

- hogy ez a bemutatkozás is alapja lehessen a különböző meghívásoknak, fesztiválokon való 

részvételnek, 

- hogy a művészeti iskolai csoportok ezen a versenyen is igazolást kaphassanak szakmai 

tudásukról, felkészültségükről, amelyet a különböző vizsgálatoknál eredményként 

felmutathatnak, 

- hogy a bemutatók közönsége; a szülők, hozzátartozók, pedagógusok és az érdeklődők együtt 

művelődjenek, szórakozzanak. 

 

A versenyen részt vehet minden Somogy megyében működő 6-22 éves életkorú tagokból álló 

általános iskolai, művészeti iskolai, középiskolai, vagy egyéb fenntartású (művelődési házi, 

kulturális – vagy művészeti egyesület által működtetett) csoport. Nevezni lehet néptánc 

koreográfiával, hagyományőrző komplex produkcióval, vagy népi gyermekjátékkal egyaránt. 

  

Nevezhető kategóriák: 

   „A” Művészeti iskolai        „B” Egyéb fenntartású 

1. 6-10 éves (alsó tagozatos)     1. 6-10 éves (alsó tagozatos) 

2. 10-14 éves (felső tagozatos)    2. 10-14 éves (felső tagozatos) 

3. 15-22 éves (ifjúsági)     3. 15-22 éves (ifjúsági) 

4. „V” vegyes korosztály     4. „V” vegyes korosztály 

 

A jelentkezés csoportonként történik. A csoportok legfeljebb 2 műsorszámmal nevezhetnek, 

de az összes műsoridő a 12 percet nem haladhatja meg! 

Az előző évekhez hasonlóan a versenyeken minősítést kapnak a csoportok. Ez lehet arany, 

ezüst, bronz fokozat, vagy oklevél, amelyet eredményhirdetés keretében adunk át. A 

gyermekcsoportok lehetőleg a területileg legközelebbi bemutatókon vegyenek részt, de nem 

kizárt a másik bemutatóra való jelentkezés sem.  
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Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, amely sokszorosítható, ill. letölthető a 

Szövetség honlapjáról vagy a facebook oldaláról. A nevezőknek csoportonként (nem 

iskolánként és nem műsorszámonként) 5.000,- Ft nevezési díjat kell fizetniük a jelentkezési 

lap megküldésével egy időben (átutalással teljesíthető – 10103214-56009000-01000005).  

Kedvezményes nevezési feltételek: 

Egy iskolához vagy egyesülethez/intézményhez tartozó három csoport nevezése esetén a 

nevezési díj 4.000,-  Ft/csoport.(például: három csoport esetén 12.000,- Ft 

Egy iskolához vagy egyesülethez/intézményhez tartozó négy vagy annál több csoport nevezése 

esetén a nevezési díj 3.000,-  Ft/csoport. (például: öt csoport nevezése esetén a fizetendő díj a 

25.000,- Ft-tal szemben 15.000,- Ft.)  

 

A jelentkezési lapokat és a nevezési díj befizetését igazoló bizonylatot a Somogy Megyei 

Néptáncszövetséghez – Rónai Balázs részére – 2017. április 10-ig beérkezően kérjük 

megküldeni (e-mailben vagy postán). A nevezési díj befizetése a helyszíneken is intézhető. 

 

Kérem, hogy mindenki tartsa be a nevezési határidőt!!!! 

 

Amelyik csoport a nevezési díjat nem fizeti be legkésőbb a területi verseny időpontjáig 

az a csoport automatikusan kizárja magát a versenyből!  

 

Valamennyi kistérségi bemutatót követően is a zsűri szakmai értékelést tart, amelyre az 

együttesek vezetőit és művészeti vezetőit, a zenekarok vezetőit is várjuk. A tanácskozáson 

„továbbképzési jelleggel” részt vehetnek az éppen nem szereplő csoportok vezetői is.  

Bővebb információt a Somogy Megyei Néptáncszövetség címén és Rónai Balázstól kérhető a 

+36304620827 telefonszámon 

 

A bemutatók időpontjai és helyszínei: 

2017. április 30. (vasárnap) 11.00 óra – Nagyatádi Kulturális Központ 

2017. május 21. (vasárnap) 11.00 óra – Kaposvár, Együd Árpád Kulturális Központ  

2017. május 23. (kedd) 15.00 óra – Siófok, Kálmán Imre Kulturális Központ 

A Siófoki területi időpontja még változhat!!!!! 

 

Amennyiben a kaposvári bemutatón a jelentkezők száma indokolja, abban az esetben 

délután is tartunk bemutatót. Erről a jelentkezések beérkezését követően egyeztetünk. 

 

Az együtteseknek, csoportoknak jó felkészülést és sikeres szereplést kívánunk! 

 

 

 


