
50. Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc 

Fórum 
 

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület támogatásával. 

 
            

Kedves Együttesvezető! 

 

2018. május 26 - án rendezzük meg az 50. Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és 

Ifjúsági Néptánc Fórumot, mely jubileumi rendezvénynek az idén Püspökladány 

ad otthont.  

Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2/2. 

 

A szakmai bemutatókon kívül táncház, kézműves játszóház, kirakodó vásár várja a 

résztvevőket, és a közönséget egyaránt. Kiegészítő programok a fellépők számára: 

ingyenes fürdőzés, szekerezés.  

A részletes programról a visszajelentkezések után adunk tájékoztatást. 

 

A Fórumra  4 korcsoportban lehet nevezni: 

1. korcsoport: óvodás  

2. korcsoport: alsó tagozat 

3. korcsoport: felső tagozat 

4. korcsoport: ifjúsági 

 

A bemutatókat 3 tagú szakmai zsűri értékeli egy szakmai beszélgetés formájában, 

és tesz javaslatot a 2019 –es Gyermek és Ifjúsági Néptánc Antológia műsorába. 

 

 

Az értékelés és a szakmai konzultáció főbb szempontjai: 

 -  az életkorhoz és a csoport képzettségéhez mért optimális anyagválasztás, és   

koreográfiai megformálás 

 -     az előadás színvonala: stílusos gyakorlott előadásmód, 

 -     ének és zenei előadás színvonala, érthető szövegmondás, 

 -     rendezett öltözködés: a tájegységnek megfelelő karakterű, életkorhoz, és a           

       koreográfia tartalmához igazodó viselet  

  

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az együttesek  15 perces műsoridővel, 

legfeljebb 2 koreográfiával jelentkezhetnek. 

A fesztiválzenekar ebben az évben is a Bürkös Zenekar lesz, melynek költségeit  a 

fesztivál állja.  Az igényeket kérjük a jelentkezési lapon feltüntetni! 

 

 

 



 

A találkozó támogatója az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület. 

A nevezési díj      

10.000 Ft. / csoport   - akik közösségi tagjai az Örökség Gyermek Népművészeti                                                                             

                    Egyesületnek. (A helyszínen igazolni kell a 2018. évre befizetett tagdíjat!) 

 

15.000 Ft. / csoport   - akik nem tagjai az Örökség Gyermek Népművészeti             

                     Egyesületnek 

 

A nevezési lapot, a nevezési díj átutalását igazoló bizonylat fénymásolatával együtt 

kérjük visszaküldeni! 

Sajnos a mi megyénkben konkrét pénzügyi támogatással semmilyen más kulturális 

szervezet nem áll a rendezvény mögött, -  mint például művelődési ház, 

önkormányzat, pedagógiai intézet – így a saját Alapítványunk vállalta a Fórum 

lebonyolítását.  

Ezért kérjük, hogy a nevezési díjat az alábbi számlaszámra utaljátok:   

Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány 

Számlaszám:    10403428-34210723-00000000  

 

Jó felkészülést kívánva, 

 

                                                                 Üdvözlettel: 

                                                                                                   Tiszai Zsuzsa 

                                                                                                    régiós elnök 

                                                                                 Örökség Gyermek Népművészeti  

                                                                                                        Egyesület 

 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ  2018. MÁJUS 10. 

e-mail: hajdufolk@gmail.com 

 

 
Debrecen, 2018. május 3.           

 


