
Tisztelt Pedagógusok, kedves Barátaink!  

 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 2017-18-as tanévben Ismét útjára indítja 

országos szólótánc versenyét, melynek döntője, ahogy régebben is volt, Szarvason kerül 

megrendezésre 2017. június 1-3-án. A versenyen a lányok pántlikás a fiúk bokrétás táncos 

címet szerezhetnek. Az országos döntőt regionális előválogatók előzik meg.  

A Dél-dunántúli régió előválogatója 2017. november 4-én, Szennán kerül megrendezésre. 

Extrém magas számú nevezés esetén november 5-e is versenynap. Erről tájékoztatást a 

jelentkezések beérkezése után küldünk. 

A verseny helyszíne: 7477 Szenna, Rákóczi u.1. (Művelődési ház) 

A verseny lebonyolítója: Zselic Alapfokú Művészeti Iskola 

Kapcsolattartó: Horváth Tibor (horvatib@freemail.hu, 30 862 43 36) információ kérés 

esetén. 

Szierer Jánosné (zselic001@gmail.com) A jelentkezéseket erre az e-mail címre kérjük küldeni! 

A rendezvény központi kísérő zenekara a Somogy Zenekar lesz. Zenekar vezető: György 
Horváth László, elérhetősége:( laciganylevele@gmail.com ) 

 

A versenyzők: 

A versenyzők szóló (egy fiú) és páros (egy fiú és egy lány vagy két lány) kategóriában 

nevezhetnek. A szóló kategóriában induló fiú indulhat párban is, de legfeljebb egy lányt 

kísérhet le. A fiú itt nem mint kísérő, hanem mint a lány párja szerepel. 

 

A versenyen 5 korcsoport indulhat: 

0. korcsoport:  6-8 évesek 

1. korcsoport: 9-10 évesek 

2. korcsoport: 11-12 évesek 

3. korcsoport: 13-15 évesek 

4. korcsoport: 16-18 évesek. 

 Az országos döntőbe Szarvasra csak az 1. 2. 3. korcsoportok versenyzői juthatnak tovább 
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Táncanyagok a versenyen: 

A 0. korcsoport jelentkezői egy szabadon választott táncanyag bemutatását vállalják, 2 

percben (+/- 20 mp).  

Az 1., 2., 3., 4. korcsoport jelentkezői két versenyszámban,(kötelező és szabadon választott) 

mérettetnek meg.  

Kötelező táncanyag:  Egy választott tánc a  Dél dunántúli régió táncaiból (Somogyi, Tolnai, 

Baranyai magyar falvak, illetve a területen élő nemzetiségek – sváb, délszláv, bukovinai 

székelyek – táncai) előadása 2 percben (+/- 20 mp) Ezzel is erősítve saját régiónk 

táncanyagainak ismeretét.  

Szabadon választott táncanyag:  2 percben (+/- 20 mp). A Kárpát-medence területéről 

bármely magyar vagy magyarországi nemzetiség tánca. 

A bemutatott versenyszámokat 3 tagú szakmai zsűri nézi meg. Minden regionális 

előválogatón 2 állandó és egy meghívott zsűri értékel. Állandó zsűritagok: Bakonyi Erika, 

Hahn Kakas István. A szennai verseny meghívott zsűrije: Sikentancz Szilveszter az Örökség 

Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke. 

A zsűri a kiemelkedő produkciókat díjazásban részesíti, illetve az 1.2.3. korcsoport kiemeltjeit 

a döntőbe juttatja. 

 A jelentkezési határidő: 2017. október 20. 

A nevezési díj versenyzőnként 2500 Ft, melyet a helyszínen a regisztrációkor kell fizetni.  

A program részletes leírását és pontos időbeosztását a jelentkezés lezárása után küldjük.  

 

Magam és a Zselic Művészeti Iskola nevében jó felkészülést kívánok!   

Horváth Tibor szervező 

  

Szenna, 2017. szeptember 10.  

  

 

 

 

 


