
 

 

Kedves Együttesvezetők! 

 

2018. május 11-13-án rendezzük meg Tatabányán, a Vértes Agorájában, a VIII. 

Forgórózsa Fesztivált, amelynek keretén belül, május 12-én zajlik majd a Közép-

Dunántúl régiós Örökség Gyermek Néptánc Fesztiválja és a VI. Gyermek- és 

Ifjúsági Népművészeti KI-MIT-TUD. 

Az Örökség Fesztivál elsősorban a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyék 

csoportjait várja, de amennyiben más megyéből is lenne jelentkező, a csoportok 

létszámának függvényében szívesen látunk mindenkit. 

14 csoportot tudunk a fesztiválra fogadni. Ha a létszám betelt, sajnos további 

jelentkezésre nincs lehetőség. Csak így tartható a normális színpadbejárásra és 

fellépésre szánt időkeret. 

 

A gyermek fesztivál szakmai felhívása: 

 

.   csoportonként max. 10 perc műsoridő 

.   korosztály: 6-14 év 

.   egy műhelyből több csoport is nevezhet 

.   autentikus és tematikus koreográfiák egyaránt bemutathatók 

.   saját zenekarral is lehet indulni 

 

Zsűritagok: 

 

Furik Rita, Szilágyi Zsolt, Sikentáncz Szilveszter, zenei: Eredics Gábor 

 

A fesztiválról két koreográfiát javasolhat a zsűri az antológiára. Ezenkívül néhány 

szakmai díj is kiosztásra kerül (legjobb énekes, viselet, szólista stb.).  

 

Fesztiválzenekarok: 

 

Gázsa zenekar és Kincső zenekar. A zökkenőmentes próbák, bejárások, előadások 

igénylik a két zenekart. Az Agora balett-terme használható a zenekari próbákra. 

A zenekarvezetők elérhetőségei: 

 

Papp István (Gázsa zenekar): 30/9000030     pigazsa@gmail.com 

 

Bottyán Ildikó (Kincső zenekar): 70/5011713   kincsozenekar@gmail.com 
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Nevezés: 

 

Az Örökség tagoknak nincs sem zenekari díj, sem nevezési díj. Egyszeri étkezést 

(ebédet vagy vacsorát) 300.- / fő hozzájárulással tudunk biztosítani. 

Jelentkezési határidő: április 22. 

 

Program: 

 

8.30-tól - délelőtti csoportok színpadbejárása 

10.00-12.30 – együttesek bemutatói 

12.30 – 13.30 – ebédszünet, közben 13.00 órakor Forgórózsa Fesztivál megnyitó 

13.00 – 14.30 – délelőtti csoportok szakmai értékelése 

13.30 – 14.45 - délutáni csoportok színpadbejárása 

14.45 – 16.15 – együttesek bemutatói 

16.30 – 17.30 – vacsora szünet 

17.00 – 18.00 – délutáni csoportok szakmai értékelése 

17.30 – 19.15 – Hagyományőrzők műsora (Bag, Felső-Maros mente, Őrkő, Csiszár 

Aladár és zenekara, Gázsa zenekar) 

19.15 – Örökség Fesztivál és Népművészeti KI-MIT-TUD ünnepélyes 

eredményhirdetése a zsűritagokkal 

19.45-től éjfélig Táncházak a hagyományőrzők részvételével (Cserszömörcze együttes, 

Csiszár Aladár és zenekara, Gázsa és Góbé zenekarok). 

 

A szombati napon számos érdekes program várja még a gyerekeket: kézműves mesterek 

foglalkozásai, vurstli, falusi cirkusz,  Mesterek Utcája – népi játékok, Vaskakas 

Bábszínház, Hungarikum-udvar, Tölcséres Banda és Góbé zenekar koncert, 

Szekérszínház – népi komédia élő zenével, népművészeti vásár, csárda, stb… 

 

Amennyiben műhelyetekben népzene ill népi ének oktatás is folyik, hozzatok 

gyerekeket, fiatalokat a Népművészeti KI-MIT-TUD-ra is! (népzene, népi ének, 

népmese kategóriákban) – felhívás: www.csutri.hu. 

 

A mellékelt jelentkezési lapot a forgorozsakimittud@gmail.com e-mail címre várjuk. 

Bármilyen információt itt vagy Szegvári Ildikótól a 70/6157579-es számon kérhettek. 

 

Üdvözlettel: a Forgórózsa Népművészeti Központ csapata 
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