NAGYECSEDI
VERBUNK ÉS CSÁRDÁS VERSENY
2018. március 10-11.
Nemzetközi Néptáncfesztivál
Tisztelt Táncosok!
Örömmel tájékoztatjuk a szíves érdeklődőket, hogy a Rákóczi Kovács Gusztáv
Hagyományőrző Együttes, a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola és a Bíborka Alapfokú
Művészeti Iskola, Nagyecsed Város Önkormányzata, a Népművészet Táncos Mesterei
Egyesület, és a Muharay Szövetség közreműködésével, V. alkalommal szervez verbunk
versenyt szóló táncosok részére, ezzel tisztelegve a Nagyecsedi táncos hagyományok előtt.
Az idei versenyre páros szóló táncosok is jelentkezhetnek a helyi csárdás anyaggal.
A verseny beosztása:

2018. március 10. (szombat) verbunk
2018. március 11. (vasárnap) csárdás

A verseny helyszíne: Városi Művelődési Ház, 4355. Nagyecsed, Vasút u. 2.
A verseny kiírása: Szeretettel várunk minden olyan táncos fiatalt és idősebbet egyaránt, aki
szereti, és szívesen táncolja az ecsedi magyar verbunkot és csárdást. Fontosnak tartjuk az
improvizatív, szabad táncolást, figyelembe véve Molnár „Lasa” Lajos, Bujáki „Pokróc”
Gergely, „Rákóczi” Kovács Gusztáv, Murguly Lajos, Bíró Lajosné Erdélyi Erzsébet és Szabó
Lajosné Czine Róza táncait, táncszerkesztéseit saját táncos egyéniségüknek megfelelően.
A táncosoknak megközelítőleg 2 perc áll rendelkezésükre, hogy bemutassák tánctudásukat.
Minden szólistának kétszer kell megmutatkoznia a verseny során. Először szólóban, vagy
páros szólóban, majd kis csoportokban mutatkoznak be.
A bemutatkozások korcsoportonként, a versenyzők nevének abc betűrendje szerint történnek.
A verseny kategóriái:
1.

Szóló férfitánc

2.

Páros szóló tánc

3.

Szóló páros tánc kísérővel
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A táncosokat értékelő szakmai zsűri tagjai:
-

Dr. Felföldi László – zsűri elnöke - a MTA Zenetudományi Intézet nyugalmazott
főmunkatársa, címzetes egyetemi és főiskolai tanár

-

Sztanó Hédi – néprajzkutató, producer, filmrendező, a Népművészet Ifjú Mestere

-

Busai Norbert – a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús Táncos, a
Népművészet Táncos Mesterei Egyesület elnöke

-

Fitos Dezső - táncpedagógus, koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös
Aranysarkantyús Táncos, Harangozó díj

-

Kádár Ignác – táncpedagógus, koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös
Aranysarkantyús Táncos, Az Év legjobb Férfitáncosa 2007., Tedd ki a pontotlegényesverseny győztese 2008., 2009., Az évad legjobb férfi táncművésze 2012.

-

Lévai Péter – a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusa

Nevezési feltételek:
A nevezési lap kitöltésével lehet jelentkezni a következő korcsoportokban:
I. korcsoport: 6-10 év
II. korcsoport: 11-13 év
III. korcsoport: 14-15 év
IV. korcsoport: 16-20 év
V. korcsoport: 21-35 év
VI. korcsoport: 36 fölött
A születési évet kérjük figyelembe venni, a korcsoport meghatározásánál.
Zenei kíséret és zenei összeállítás: Bürkös Zenekar
A zenekar elérhetősége: Kerezsi Antal: +36/30/ 680-1143, e-mail: burkos84@gmail.com

Verbunk
Minden korcsoportban a helyszínen a zenekar által játszott verbunk zenei anyag.
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 a zenei anyag nem választható a három zenei anyag közül
bármelyikre be kell tudni mutatni improvizatív táncukat.
IV.-V.-VI. korcsoportban a helyszínen a zenekar által játszott zenére csárdás zenei anyag.
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Jelentkezési határidő:
2018. február 21. (szerda)
A megadott határidőn túli nevezéseket nem tudunk elfogadni.
A befizetett nevezési díj átutalásának igazolását kérjük, hogy a versenyzők a verseny napján
hozzák magukkal.
VERSENYSZABÁLYZAT
1. A versenyszámok időtartama:
VERBUNK I.-III. korcsoport: 1 perc 30 másodperc (+/- 10 másodperc)
IV.-VI. korcsoport: 2 perc (+/- 20 másodperc)
CSÁRDÁS

I.-III. korcsoport: a megadott dallamok
IV.-VI. korcsoport: 2 perc (+/- 20 másodperc)

2. Az értékelés szempontjai:
-

Improvizatív előadásmód, figyelembe véve az archív felvételek táncszerkesztéseit

-

Előadói magatartás, művészi hatás

-

Színpadi megjelenés, hiteles tájegységre jellemző viselet

-

Tánctechnikai felkészültség

-

Táncfolklorisztikai hitelesség

-

Zene és tánc összhangja

3. A 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, és nevezési díjjal
lehet jelentkezni.

4. Díjazás:
Minden kategóriában korcsoportonként az első három helyezett kerül díjazásra.
Vándordíj, közönségdíj, különdíjak.
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5. 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.

-

Eltérő korcsoportú versenyzőpároknál a magasabb korcsoportba soroljuk a párost.

-

Színpadbejárást biztosítunk. A beosztásról a verseny előtt küldött e-mailben
tájékoztatjuk a versenyzőket.

6. Nevezési díj:
-

Férfi szólótánc: 3 000 Ft/ fő

-

Páros szólótánc: 5 000 Ft/pár

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: a versenyző(k) neve

Helyszíni befizetés lehetséges.
A nevezés csak a nevezési díj befizetésével érvényes.
Számlát igény szerint a verseny napján, a helyszínen adunk.
A nevezési lapokat elektronikusan jutassák el a következő címekre:
E-mail cím:
freedanceiskola@gmail.com
Tárgy: Országos Nagyecsedi Verbunk és Csárdás Verseny
A nevezésről visszajelzést adunk.
Információ:
Nevezéssel kapcsolatban:
FREE DANCE

Tel: 42/400-508; Fax: 42/500-023

Andóné Kujbus Nóra: +36/70-322-58-81
Közösségi portál: http://www.facebook.com/Országos Nagyecsedi Verbunk Verseny
Web: www.freedanceiskola.hu
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Étkezés:
A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő Testület a versenyzés napján, egyszeri, ingyenes
étkezést biztosít a versenyzők részére. Kísérők számára az étkezés 600 Ft/fő, amelyet előre a
jelentkezési lapon igényelni kell. Az étkezésről számlát a helyszínen tudunk kiállítani.
Szállás:
Helyben korlátozott számban igényelhető.
Mátészalkán kollégiumi elhelyezés 1750 Ft/fő áron kérhető.
Nagyecsed Város Önkormányzata szombaton este buszokat biztosít a szállás elfoglalására, és
vasárnap reggel a visszautazásra a verseny helyszínére.
Étkezéssel, szállással kapcsolatos információ:
II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Tóth Miklós Tel.: +36/30-908-5962
Egyéb információk:
2018. március 5-ig küldünk részletes tájékoztatást a programról a nevezési lapon megadott email címre.
A csárdás zenei dallama letölthető:
-

Országos Nagyecsedi Verbunk Verseny facebook oldalról,

-

A Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola facebook oldalról,

-

freedanceiskola.hu weboldalról

A változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!
A felkészüléshez és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk!
Nyíregyháza, 2018. január 03.
Kovács Lajos sk.
Polgármester
Nagyecsed Város

Andóné Kujbus Nóra sk.
Versenyigazgató
Free Dance Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója
Tóth Miklós sk.
Együttes Vezető
Rákóczi Kovács Gusztáv
Hagyományőrző Együttes
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