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PÁLYÁZAT FELHÍVÁS 

 

A Szabolcs Néptánc Egyesület pályázatot hirdet  

MŰVÉSZETI VEZETŐ 

feladatkör betöltésére a 

SZABOLCS NÉPTÁNCEGYÜTTESBEN 

 

A többszörösen „Kiváló együttes”-i címmel kitüntetett, 60 éves múltra tekintő Szabolcs 

Néptáncegyüttes célja és szívügye a hagyományőrzés és a kulturális örökség átadása a fiatal 

generációknak. A Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága folytán elsődlegesen a Kárpát-medence 

tánckultúrájának megismerését, ápolását tartja szem előtt, a táncok autentikus jellegének 

megőrzésével, de eltökélt szándéka a táncszínházi művek létrehozása is.  

 

A művészeti vezető feladatai: 

 a Szabolcs Néptáncegyüttes hagyományaihoz, irányvonalához hűen a szakmai, művészeti 

munka irányítása, 

 próbák szervezése, illetve vezetése, 

 a művészeti koncepció kidolgozása, egyeztetése 

 koreográfiák készítése, 

 az utánpótlás csoportok munkarendéjek meghatározása, irányvonalainak kijelölése 

 a próbákon aktív részvétel, 

 részvétel az együttes műsorain, 

 különböző tánctechnikák beépítése a próbák sorába (például: balett, Molnár-technika, kortárs 

tánctechnikák) 

 a felnőtt együttes művészeti működéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása, 

 részvétel az együttes rendezvényein, programjain, segítségnyújtás azok megszervezésében. 

 

Elvárások: 

 tapasztalat csoportok művészeti vezetésében, próbák irányításában, oktatásban, 

 szakmai tapasztalat a magyar és a kárpát-medencei táncanyagok, illetve folklóranyagok 

gyűjtésében, feldolgozásában, 

 kiváló kommunikációs és szervezőkészség, határozottság, odaadás 

 az autentikus magyar népi kultúra ismeretének elmélyítése, átadása és színpadra alkalmazása, 

emellett az együttes táncszínházi vonalának megtartása, továbbvitele. 
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Előny: 

 szakirányú végzettség (elsősorban a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett oklevél) vagy 

felsőfokú végzettség és táncművészeti szakmai díj 

 legalább 3 év szakmai tapasztalat 

 táncszínházi érdeklődés 

 Nyíregyházi és/vagy környéki lakos 

 

A pályázat benyújtásának követelményei 

 szakmai önéletrajz (pedagógusi, koreográfusi és vezetői gyakorlat) 

 motivációs levél 

 szakmai elképzelés, amely összefoglalja a kitűzött szakmai célokat, elképzeléseket, a tanítás 

módszertanát, az együttes munkarendjének kialakítására vonatkozó stratégiát. 

 

A pályázat benyújtási határideje 

2017. szeptember 30. 

 
A pályázat benyújtásának módja 

A pályázati anyagot „művészeti vezető” tárggyal elektronikusan a palyazat@szabolcsneptanc.hu vagy 

papír alapon a 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25. címre kérjük beküldeni.  

 

A pályázat elbírálásának menete, határideje 

A pályázat benyújtását követően személyes beszélgetésre kerül sor. A beszélgetés tárgya, szakmai 

elképzelés és a munkavégzésre vonatkozó feltételek megvitatása, a technikai igények és a juttatás. Ezt 

követően a Szabolcs Néptánc Egyesület vezetősége dönt a művészeti vezető személyéről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.10.15. 
 
 
További tájékoztatás 

- Ágoston Ildikó - +36 20/ 562 79 62 
 


