
 

 

„A Kárpát-medencében élek” 

     

 

FELHÍVÁS SZÓLÓTÁNCVERSENYRE 

2019. március 9. 

 

A verseny helyszíne: Nyíregyháza, Szent István u. 17-19.  /Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium/ 

Jelentkezési határidő: 2019. február 25. /hétfő/ 

Tájékoztatás:  

A Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola, az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület támogatásával második alkalommal rendezi meg hagyományteremtő 

szándékkal a Kárpát-medence táncaira épülő versenyét, amely minden második évben Nyíregyházán 

kerül megrendezésre. 

A verseny célja: 

A Kárpát-medence táncait szeretnénk mind ismertebbé és népszerűbbé tenni. A szóló férfitánc és a 

páros szólótánc kategóriákban elsősorban a művészeti iskolák, egyesületek, táncegyüttesek és 

csoportok tagjainak jelentkezését várjuk, akik szívesen készülnek fel a versenyre a kiírásunk szerint. 

Ebben az évben bővítjük versenyünket a „Hagyományőrző” kategóriával, amelyben azon 

hagyományőrző táncosok bemutatkozását várjuk, akik saját falujuk hagyományőrzésében részt 

vesznek és örömmel mutatnák be a falujuk páros táncát.  Sok településen vannak még rejtett 

tartalékok, amelyek színesíthetik versenyprogramunkat!  

 

A verseny kategóriái: 

1.  Szóló férfitánc 

2.  Páros szóló tánc 

     Páros indulók lehetnek: 
- 1 férfi + 1 női táncos 

- 2 női táncos 

3.  Szóló páros tánc kísérővel 

4. Hagyományőrző - Hozd a falud táncát!  

- páros szóló tánc 



 
Versenyzői korcsoportok: 

I.  Korcsoport: 6-10 év 

II. Korcsoport: 11-13 év 

III. Korcsoport: 14-15 év 

IV. Korcsoport: 16-20 év 

V. Korcsoport: 21-34 év  

VI. Korcsoport: 35 év-től 

Korcsoport meghatározásánál a születési évet kérjük figyelembe venni! 

 

Verseny táncanyaga: 

1. FÉRFI SZÓLÓTÁNC 

 I.-II.-III. Korcsoport:  

                            -     Kötelező tánc:   Felső-Tisza vidéki férfitánc  

              IV.-V.-VI. Korcsoport: Két tánc bemutatása 

- Kötelező tánc:   Felső-Tisza vidéki férfitánc  

- Szabadon választott tánc:  A Kárpát-medence bármelyik dialektusából  

  választott férfi tánc 

 

2-3.    PÁROS SZÓLÓTÁNC; PÁROS SZÓLÓTÁNC KÍSÉRŐVEL 

I.-VI. Korcsoport:  

- Kötelező tánc:   Bökönyi csárdás bemutatása 

Bökönyi csárdás 

I.- II.-III. Korcsoportban az előre megadott zenei anyagra kell bemutatni a produkciót. 

I. Korcsoport: 1sz. dallam a kötelező minden versenyzőnek. 

A II.-III. Korcsoportban az adott három zenei anyag közül bármelyikre be kell tudni mutatni 

improvizatív táncukat a versenyzőknek.  

IV.-V.-VI. Korcsoportban a zenekar által játszott tetszőleges Bökönyi csárdás zenére kell táncolni. 

 

4. HAGYOMÁNYŐRZŐ KATEGÓRIA  
 
I.-VI. Korcsoport:  

- Hozd a falud táncát! 

 



Zenei kíséret:      Bürkös Zenekar 

                  Kerezsi Antal: +36/30/ 680-1143 

                  e-mail: burkos84@gmail.com 

A szóló férfitánc és a Hagyományőrző kategória csárdás zenei anyagát a Bürkös zenekar részére 

2019. február 25-ig kérjük eljuttatni. A Bökönyi csárdás zenei anyaga adott. 

 

A zsűri tagjai:   

- elnök:  

Kovács Norbert „Cimbi”: néptáncos, koreográfus, Népművészet Ifjú Mestere, Örökös 

Aranysarkantyús Táncos, szaktanácsadó, Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetettje, 

Magyar Kultúra Lovagja Díj, OTP Táncház Díj 2013. 

tagok:  

- Busai Norbert – a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a 

Népművészet Táncos Mesterei Egyesület elnöke 

- Kádár Ignác – táncpedagógus, koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös 

Aranysarkantyús Táncos, Az Év legjobb Férfitáncosa 2007., Tedd ki a pontot-

legényesverseny győztese 2008., 2009., Az évad legjobb férfi táncművésze 2012. 

- Sikentáncz Szilveszter: táncpedagógus, koreográfus, Népművészet Ifjú Mestere, 

Aranysarkantyús Táncos, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke, 

Kárpátalja Néptáncegyüttes művészeti vezetője 

- Sztanó Hédi: néprajzkutató, producer, filmrendező, a Népművészet Ifjú Mestere 

 

VERSENYSZABÁLYZAT: 

1.  A versenyszámok időtartama:  

I. Korcsoport: 1 perc 30 másodperc (+/- 10 másodperc) 

II.-III.-IV.- V.-VI. Korcsoport: 2 perc (+/- 20 másodperc) 

 

5. Az értékelés szempontjai: 

- Improvizatív egyéni előadásmód 

- Előadói magatartás, művészi hatás 

- Színpadi megjelenés 

- Tánctechnikai felkészültség 

- Táncfolklorisztikai hitelesség 

- Ének- zene-tánc összhangja 

- Hiteles, tájegységre jellemző viselet 
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6. Nevezés feltételei  

- Nevezni a mellékletben szereplő nevezési lappal lehet. 

- Nevezési díj befizetésével érvényes a nevezés. 

- Csak a határidőig beérkező nevezéseket tudjuk elfogadni. 

- Több nevezés esetén, minden nevezéshez külön nevezési lappal lehet jelentkezni. 

 

 

7. Egyéb 

- A bemutatkozások korcsoportonként a versenyzők nevének abc betűrendje szerint 

történnek. 

- A zsűri korcsoportokat összevonhat, illetve megbonthat az értékelésnél. 

- Egy versenyző több kategóriában is indulhat. A kísérő egy korcsoporttal térhet el a 
versenyző életkorától. 
 
 

A versenyzők díjazása:  

         Korcsoportonként 1.-3. helyezett díjazása. 

         Különdíjak és közönségdíj kiosztása. 

 

Nevezési díj: 

- Férfi szólótánc: 3000 Ft/fő 

- Páros szólótánc: 5000 Ft/pár 

        A nevezési díj befizetése átutalással történik a következő számlaszámra:  

       FREE DANCE      11600006-00000000-25244111 

- Számlát a verseny napján, a helyszínen kapják meg a versenyzők. Az átutalásról az 

igazolást kérjük, a verseny napján hozzák magukkal. 

- Közlemény rovat: nevező neve 

- Átutalás esetén a pontos számlázási nevet és címet szíveskedjenek a 

freedanceiskola@gmail.com e-mail címre megírni. 

 

A nevezési lapokat írásban vagy elektronikusan juttassák el a következő címek egyikére: 

1. Postai elérhetőség: 

Free Dance AMI    4400 Nyíregyháza, Család u. 69. 

A borítékra írják rá: Szólótáncverseny 

2. E-mail cím: freedanceiskola@gmail.com 

Tárgy: Szólótáncverseny 

3. Közösségi portál: http://facebook.com/FreeDanceiskola 

4. Web: www.freedanceiskola.hu 
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Információ: 

A csárdás zenei dallama letölthető:  

- A Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola facebook oldalról,  

- freedanceiskola.hu weboldalról 

2019. január 16-tól. 

 

FREE DANCE AMI 
Tel: 06 42/400-508;      Fax: 06 42/500-023       E-mail: freedanceiskola@gmail.com 
Andóné Kujbus Nóra: +36/70-322-5881 
 
 
A változtatás jogát a verseny napjáig fenntartjuk. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A felkészüléshez és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk! 

 

 

Nyíregyháza, 2019. január 04. 

 

 

 

              Andóné Kujbus Nóra                                                    Gacsályiné Verécze Hajnalka 
                 versenyigazgató 

                                                                                               
    Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola                           Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola                                                  
                 intézményvezető                                                                   intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


