
XXI. ZEMPLÉNI  GYERMEK  SZÓLÓTÁNC  FESZTIVÁL 

2018. január 19. 

 

A Művelődés Háza és Könyvtára 2018. január 19-én 21. alkalommal rendezi meg a 

Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivált, amely ebben az évben a szarvasi Gyermek 

Néptáncosok XIII. Országos Szólótánc Fesztiváljának regionális válogatója is egyben.   

 

A fesztiválon a gyermekek három korosztályban versenyezhetnek: 

Aprók korosztály: 9-10 évesek 

Suttyó korosztály: 11-12 évesek 

Deákos korosztály: 13-15 évesek 

Az életkor a szarvasi döntő időpontjához - 2018. június 1-3 - viszonyítandó, aki például a 

válogatón 12 éves, de májusban betölti a 13-at, az a legidősebb korosztályban szerepel.    

 

Kötelező táncok  

(2perces (+/- 20 mp) improvizáció az alábbi táncokból) 

 

Párok esetében (egy fiú és egy lány, vagy két lány): bodrogközi lassú– és friss csárdás  

 

Szólista fiúk esetében: bodrogközi szóló férfitáncokból verbunk (friss nélkül), vagy 

pásztorbotoló, vagy oláhos 

 

Szabadon választott táncok 

A kötelező táncok mellett a versenyzőknek szabadon választott táncokat is be kell 

mutatniuk, bármely más tájegység anyagából 2 perces (+/- 20 mp) improvizáció formájában. 

 

A pároknál a korcsoporttól eltérő születésű versenyzők is táncolhatnak együtt, de a párok csak 

egymást követő korcsoportból alakíthatóak ki. Ezekben az esetekben az idősebb táncos 

születési éve a meghatározó. Minden gyermek versenyzőként lép színpadra – nem lehet kísérő 

-, és minden gyermek csak egyszer léphet színpadra, tehát vagy szólóban, vagy párban kell 

indulnia. (nem lehet olyan, hogy egy fiú szólóban versenyző, és egy lánnyal párban is 

versenyez, vagy kíséri)  

 

A versenyzőket a központi zenekar kíséri, ennek költségét a szervezők viselik. A szabadon 

választott táncok kíséretét csak annak tudjuk biztosítani, akik a verseny előtt legalább két 

héttel a kért zeneanyagot eljuttatják a zenekarhoz. Zenekari próbára a verseny napján 

biztosítunk lehetőséget.  

 

A gyermekek a korosztályok szerint szakmai zsűri előtt versenyeznek a Zempléni Kaláris és 

a Zempléni Bokréta címért, valamint értékes különdíjakért, s a zsűri ezektől függetlenül dönt 

arról, hogy kiket juttat a szarvasi országos döntőbe. Az eddig örökös díjat elnyert gyermekek 

a megadott feltételek mellett versenyezhetnek – amennyiben az életkoruk megfelelő -, ők a 

fesztiválon díjat nem nyerhetnek, csak a továbbjutásról dönt esetükben a zsűri.   

 

Jelentkezési határidő: 2017. december 15. 

Szervezési feladataink miatt határidőn túl nem tudunk jelentkezést elfogadni, s a 

jelentkezéseket 80 főnél maximáljuk – jelentkezés sorrendjében -, a rendezvény 

befogadóképessége miatt.  

Információ: Darmos István (  darmospisti@freemail.hu, 20/4342051  ) 
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