
 

 

Felhívás 

A debreceni FŐNIX Néptáncegyüttes 

 „Gyertek lányok karikába” 

címmel meghirdeti az 

III. Országos Karikázó Fesztivált 

 

A fesztivál lehetőséget teremt a néptáncegyüttesek női tánckarának bemutatkozására, 
megmérettetésére.  A fesztiválon a magyar táncdialektusok női karikázóinak színes palettáját 
szeretnénk felvonultatni. 

A bemutatott táncprodukciókat zsűri értékeli a következő szempontok alapján 

 hitelesség 

 előadásmód 

 énektudás 

 színpadi megjelenés 

Egy koreográfia műsorideje max. 6 perc lehet. Egy együttes legfeljebb két művel vehet részt. 

A színpadi és technikai lehetőségeket a visszajelentkezés után küldjük el az együtteseknek.  

Szóló népdaléneklési versenyt is hirdetünk (nők és férfiak részére). Egy énekes egy 
népdalcsokorral jelentkezhet, mely nem haladhatja meg az 4 percet. Az első 20 jelentkezőt 
tudjuk befogadni, erről írásban visszajelzést küldünk. 

Jelentkezési határidő: 2018. február 18. 

A zsűri I., II., III. helyezést, valamint különdíjat ad ki mind a tánckaroknak, mind az 
énekeseknek. 

A fesztivál időpontja: 2018. március 24. (szombat) 

Helyszíne: Debreceni Művelődési Központ Csapókerti Közösségi Háza (4033 Debrecen, Süveg 
u. 3.) 

A résztvevő együttesek tagjai részére ebédet biztosítunk 700 Ft/fő hozzájárulás ellenében, 
valamint kollégiumi szállást, igény szerint. 

Részvételi díj:  

- néptáncegyütteseknek: 8000 Ft/csoport,  

- szólóénekeseknek: 1.500 Ft/fő, 

melyet az egyesület számlájára kell átutalni a jelentkezés után, a visszajelzést követően: 
Főnix Néptáncegyüttes, számlaszám: 11738008-20180850  

Bővebb információ kérhető: fonixneptanc@gmail.com 
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TERVEZETT PROGRAM 

 

 

900 – 945   Érkezés, regisztráció 

945 – 1000  Vezetői megbeszélés 

1000 – 1015  Megnyitó 

1015 - 1200 Szóló népdaléneklési verseny 

 

Ebédszünet, közben színpadbejárás előzetes beosztás szerint. 

 

1400- 1800  Fesztiváli program 

1830 – 1900 Legények a színpadon 

1900 Eredményhirdetés, díjátadás, fesztiválzárás 

2000 Értékelés 

 

 

 

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.  

Együttműködő partnerünk a Debreceni Művelődési Központ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jelentkezési lap 
(néptáncegyüttesek részére) 

 

Együttes neve:  

Címe:  

Művészeti vezető neve, 
elérhetőségei: 

 

Bemutatandó mű alkotója/i:  

Bemutatandó mű címe:  

Táncanyaga:  

Technikai igény:  

 

 

Mikor érkezik az együttes a 
helyszínre? 

 

Hány főre igényel ebédet?  

(700 Ft/fő) 
 

Hány főre igényel szállást?  

(A szállás díjáról a visszajelzés beérkezése 
után küldünk információt.) 

 

 

Részvételi díj: 8000 Ft/csoport. Fizetés módja: átutalással, a visszajelzést követően a 
következő szerint: Főnix Néptáncegyüttes, számlaszám: 11738008-20180850.        
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: III. Karikázó Fesztivál. 
 
A részvételi díjról számlát állítunk ki, melyhez az alábbi adatokra van szükségünk: 
Számlázási név:  
Cím:  
 

Visszaküldési határidő: 2018. február 18. 

Postán, vagy e-mailben: 

Postacím: Főnix Néptáncegyüttes – 4033 Debrecen, Süveg u. 3., E-mail: fonixneptanc@gmail.com 

A borítékon tüntessék fel: II. Karikázó Fesztivál 

 

További információ telefonon és e-mailben:  

Törökné Csécs Lenke +36 20 357 7010, lencsecske@gmail.com; 

Jánosik Erika +36 20 362 9066, janosik.erika@debrecenimuvkozpont.hu. 
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Jelentkezési lap 
(szólóénekesek részére) 

 
 

Előadó neve:  

Címe:  

Felkészítő tanár neve:  

Bemutatandó népdalcsokor címe:  

Tájegysége:  

Melyik néptáncegyüttessel 
érkezik: 

 

Hány főre igényel ebédet?  

(500 Ft/fő) Amennyiben a 
néptáncegyüttessel már igényelt ebédet, 
itt NE igényeljen újra! 

 

Hány főre igényel szállást?  

(A szállás díjáról a visszajelzés beérkezése 
után küldünk információt.) 

Amennyiben a néptáncegyüttessel már 
igényelt szállást, itt NE igényeljen újra! 

 

 

Részvételi díj: 1.500 Ft/fő. Fizetés módja: átutalással, a visszajelzést követően a következő 
szerint: Főnix Néptáncegyüttes, számlaszám: 11738008-20180850.        
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni: III. Karikázó Fesztivál. 
 
A részvételi díjról számlát állítunk ki, melyhez az alábbi adatokra van szükségünk: 
Számlázási név:  
Cím:  
 

Visszaküldési határidő: 2016. február 18. 

Postán, vagy e-mailben: 

Postacím: Főnix Néptáncegyüttes – 4033 Debrecen, Süveg u. 3., E-mail: fonixneptanc@gmail.com 

A borítékon tüntessék fel: III. Karikázó Fesztivál 

 

További információ telefonon és e-mailben:  

Törökné Csécs Lenke +36 20 357 7010, lencsecske@gmail.com;  

Jánosik Erika +36 20 362 9066, janosik.erika@debrecenimuvkozpont.hu. 
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