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Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfiai Verseny 2018 

 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai megmérettetési pályázatot ír ki 

gyermektáncosai, táncpedagógusai és koreográfusai részére 

 

A verseny célja: 

• Fórumot kívánunk teremteni annak, hogy a gyermektánc mozgalom műhelyeiben, a Kárpát-

medence magyar és nemzetiségi táncanyagából, gyermekjátékaiból és szokásaiból új művek 

szülessenek. 

• Ösztönözni kívánjuk a fiatal szakembereket, pályakezdő koreográfusokat új alkotások 

létrehozására.  

• Lehetőséget kívánunk biztosítani a gyermek néptáncegyütteseknek arra, hogy egy országos 

két lépcsős bemutató folyamatban vehessenek részt, amely számukra szakmai találkozó és 

tapasztalatcsere is egyben. 

 

A versenyt a Kalocsán élt és alkotott Tóth Ferenc koreográfus- táncpedagógusról neveztük el, aki 

felejthetetlen módon ábrázolta alkotásaiban a gyermeki lélek megnyilvánulásait. 

 

A verseny kategóriái: 

• Autentikus alkotások – A hagyományos paraszti környezetben kialakult táncmatériák 

érzelem- és gondolatvilágának színpadi megfogalmazása a néptánc nyelvezete 

segítségével, élő zenével. 

• Táncszínházi feldolgozások – A gyermeki léttel összefüggő gondolatok megfogalmazása a 

hagyományos paraszti közegben kialakult néptánc nyelvezet segítségével. A tematikus 

művek feldolgozhatnak a magyar népmese és hiedelemvilág gyöngyszemeiből is. A zenei 

kíséret lehet élő és gépzene, melyet a tartalom határoz meg. 

 

A versenyben a koreográfusok életkorára, eredményeire vonatkozó megkötés nincs.  

A koreográfiákat bemutató táncosok életkora a 6-15 év között mozoghat, a csoportok létszáma 

kötetlen. 

A művek időtartama maximum 7,5 perc lehet (melynek túllépése a versenyből való kizárást jelenti!) 

A versenyre olyan művekkel lehet jelentkezni, melyek antológián még nem szerepeltek, valamint 

2017-ben vagy 2018-ban kerültek bemutatásra. 

 

A verseny lebonyolítása:  

A verseny kétfordulós.  

1. Előválogatók: A két válogatón ugyanazok a zsűritagok dolgoznak. Az előválogatók megtekintése 

után a zsűri kiemelt arany, arany, ezüst és bronz kategóriába sorolja a műveket. 



A koreográfiát készítő személyek, illetve a koreográfiát bemutató együttesek nevei a verseny első 

fordulójában a zsűri, a versenyző társak és a közönség előtt nem ismertek, a versenyeztetés 

jeligésen történik. Az alkotók és táncosok kiléte az előválogatók után, az eredmény kihirdetésekor 

kerül nyilvánosságra. 

Az előválogatók időpontjai, helyszínei:  2018. október 27. Szekszárd 

2018. november 4. Kecskemét 

2. Országos döntő: Az előválogatókról maximum 14, kiemelt arany vagy arany minősítésű, 

koreográfia juthat be az országos döntőbe, amely 2019 márciusában Százhalombattán a 

Barátság Kulturális Központban kerül megrendezésre. 

 

A verseny díjazása: 

A döntőben az „Örökség nívódíjas gyermektánc koreográfia” cím nyerhető el. A kiadható címek 

száma: 6 db. A cím elnyerése mellé pénzjutalom is társul.  

 

A verseny zsűrizése: 

A bemutatók bírálatát olyan zsűritagok végzik, akik dramaturgiai és rendezői ismeretekkel is bírnak, 

valamint a gyermektánc mozgalomban dolgozó szakemberek. A zsűri tagjait az Örökség elnöksége 

kéri fel. Az előválogatók műsorain ugyanazok a zsűritagok dolgoznak, a döntőn új, társadalmi, 

szakmai zsűri lesz, mely az elődöntőkön ezüst minősítést kapott művek koreográfusaiból tevődik 

össze. A döntő végén kerül kihirdetésre az eredmény, az Örökség nívódíjas koreográfiák és az 

eredményes koreográfusok és csoportok listája. 

 

A versenyre való jelentkezés: 

A versenyre nevezni, az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével lehetséges 

2018. szeptember 20-ig! 

 

https://goo.gl/forms/XOmrcpcKP8KJuI603 

 

A versenyre kizárólag az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület tagjai jelentkezhetnek! 

A nevezési díj 6.000,- Ft / koreográfia, melyet 2018. szeptember 20-áig utalással kell teljesíteni! 

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 

OTP 11707024-20264970-00000000 

 

A versenyben résztvevő együttesek az elődöntőkön maguk biztosítják az utazási és zenekari 

költségüket. A döntőn az Egyesület hozzájárul a csoportok utazási költségeihez, valamint központi 

zenekart biztosít, melyet azonban nem kötelező igénybe venni. 

 

Ezúton szeretnénk felhívni minden kedves érdeklődő figyelmét az Egyesületünkhöz való 

csatlakozásra, valamint a 2018. évi tagdíj befizetésére! 

 

Budapest, 2018. augusztus 25. 

 

az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöksége 

https://goo.gl/forms/XOmrcpcKP8KJuI603

