II. „GAÁL AUTENTIKA”
EMLÉK SZÓLÓ NÉPTÁNCVERSENY
GAÁL ANDRÁS TISZTELETÉRE

Időpont: 2018. október 27.

Az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ valamint a Miklós
Néptáncegyüttes szóló néptáncversenyt hirdet, melynek névadója Gaál András, örökös
aranysarkantyús táncos, a Miklós Néptáncegyüttes egykori művészeti vezetője.

A verseny célja:
1. Fórumot kívánunk teremteni annak, hogy a gyermektánc mozgalom műhelyeiben
évente, a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi táncanyagából új megmérettetésben
vegyenek részt a táncosok.
2. Ösztönözni kívánjuk
megmutatásában.

a

fiatal

táncos

lányokat

és

legényeket

tehetségük

Szeretettel várunk minden olyan gyermek és ifjúsági korosztályú autentikus néptáncost, akik
fontosnak tartják néphagyományunk továbbörökítését, legszebb, legértékesebb elemeinek
hagyományhoz hű megőrzését és bemutathassák tehetségüket, tudásukat a nézők és a zsűri
előtt.

Helyszín: Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ
5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 2-6.
Telefon: 06 56 390-011 / email: tmiklos@gmail.ivk.hu

Korcsoportok:
I. Korcsoport: 2006. január 1-je és 2009. december 31-e között születettek (9-12 év)
II. Korcsoport: 2003. január 1-je és 2007. december 31-e között születettek (13-15 év)
III. Korcsoport: 2000. január 1-je és 2002. december 31-e között születettek (16-18 év)

Kategóriák:
I. szóló páros tánc
II. szóló férfitánc
Nevezhet bármilyen alapfokú művészeti iskola, amatőr együttes, egyesület szólistája,
magyarországi (magyar és nemzetiségi) és határon túl élő magyar nemzetiségű táncos.
A versenyt két kategóriában rendezzük meg: férfi- és páros szóló. Egy versenyző több
kategóriában is nevezhető, ezt külön jelentkezési lapon fel kell tüntetni! A táncosoknak
kötelező- és szabadon választott táncokat kell bemutatniuk 2 perces (+,-10) improvizatív
előadásmódban.
Páros kategóriában azoknál a produkcióknál, ahol az egyik fél csak kísérőpartner, kérjük a
neve mellé a „kísérő” szót feltüntetni! Kísérő partnerek csak azonos korcsoportú versenyzők
lehetnek! Egy versenyző kísérőpartnerként legfeljebb egy másik versenyzőt kísérhet. Lány
párok is nevezhetnek a versenyre.

Kötelező táncok:
I. Korcsoport részére
Fiúszóló kategóriában: Mezőföldi kanász
Páros kategóriában: Mezőföldi ugrós és friss csárdás
II. Korcsoport részére
Fiúszóló kategóriában: Mezőföldi kanász
Páros kategóriában: Mezőföldi ugrós és friss csárdás
III. Korcsoport részére
Férfiszóló kategóriában: Mezőföldi kanász
Páros kategóriában: Mezőföldi ugrós és friss csárdás

Szabadon választott táncok:
A kötelező táncanyagon kívül a Kárpát-medence bármely más tájegység táncaiból
választható táncok.

A versenyen való részvétel kötelezettségei:
A versenyzőknek a próbán való részvétel kötelező.
Szombaton reggel közösen lezajlanak a kötelező táncok zenekari próbái. Az ebédszünet
ideje alatt mindenkinek biztosítunk időt a szabadon választott táncok egyeztetésre a
zenekarral. Részletes próba beosztást a szabadon választott táncok zenekari próbájára a
jelentkezési lapok összesítése után tudunk küldeni minden versenyzőnek.
A néptáncverseny központi zenekara a Talléros zenekar. A zenekari kíséretet a szervező
egyesület biztosítja minden résztvevőnek, feltétele a zenei anyag pontos határidőre
(2018. szeptember 21.) való eljuttatása az alábbi email címre:
tallerosegyuttes@gmail.com
A verseny napján étkezési lehetőséget tudunk biztosítani 700 ft/fő ellenében (rántott szelet,
sült burgonya, uborka), valamint az azt megelőző illetve az aktuális estén a szállással
kapcsolatban is tudunk segíteni. Ezt kérjük a jelentkezési lapon feltüntetett résznél jelezni.
Nevezési díj: 1000.- Ft /versenyző
Nevezési díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni: 10700309-67181131-51100005
Az átutalás közlemény rovatába írják be: II. Gaál András néptáncverseny– nevezési díj
XY részére, csoportos befizetésnél: Gaál András nevezési díj- X főre+ névsor
A jelentkezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.

Nevezési határidő: 2018. szeptember 14.
Határidőn túl érkezett nevezéseket nem fogadunk el!

Jelentkezési lapok letölthetőek: www.miklosneptancegyuttes.hu, www.ivk.hu valamint a
Miklós Néptáncegyüttes facebook oldaláról
A versenyről központi felvétel készül.
További információ:
Fekete Dániel
Tel: 0670/408 66 94
Fekete-Gyulai Anikó
Tel: 0670/635 52 91
e-mail: miklosneptanc@gmail.com
Facebookon: Miklós Néptáncegyüttes

A jelentkezési lapokat az alábbi email címre kérjük eljuttatni 2018. szeptember 14-ig
miklosneptanc@gmail.com vagy postai úton:
Postai cím:
IKK
Miklós Néptáncegyüttes
5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 2-6.

