Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület
5600 Békéscsaba, Andrássy út 3.
Adószám: 18376751-1-04

BÉKÉS MEGYEI GYERMEK- ÉS KISEGYÜTTESEK
TALÁLKOZÓJA
FELHÍVÁS
Kedves Együttesvezetők, Táncosok!
A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület, együttműködve a
Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft.-val, 2021-ben is meghirdeti a Békés Megyei
Gyermek - és Kisegyüttesek Találkozóját, melyre szeretettel várjuk a Békés megyében működő
együttesek jelentkezését.
A találkozó időpontja: 2021. május 15. - szombat
Helyszín:
Cervinus Teátrum Színházterem
5540, Szarvas, Kossuth tér 3.
A rendezvényen fellépők szakértő zsűri előtt egy minősítő rendszer keretében
mutathatják be produkcióikat. A megyei találkozó végén, a csoportok minősítésben
részesülhetnek; Kiemelt arany – Arany – Ezüst – Bronz minősítési rendszerben. A legjobb
produkciók – az erre a munkára felkért zsűri tagok javaslata alapján – meghívást kaphatnak a
XIV. Országos Gyermektánc Fesztiválon való szereplésre. A találkozóra jelentkezni
csoportonként egy produkcióval lehet, egy-egy produkció maximális időtartama 9 perc. Az idei
évben különösen fontosnak tartjuk, hogy a rendezvénynek ne a verseny, hanem a találkozó
jellege domináljon. Legfőbb célunk, hogy a résztvevők remekül érezzék magukat,
természetesen lehetőségük legyen színpadi produkciót bemutatni és értékelést kapni, de
mindenekelőtt lehetőség nyíljon egymást megismerni, barátságokat kötni, és a néptánc és
népművészet adta tevékenységek által egy igazán kellemes szombati napot eltölteni.
A találkozót az alábbi kategóriákban és korosztályokban hirdetjük meg:
Kategóriák:
- Nagycsoport
- Kamara csoport (max. 10 fő)
Korosztályok:
- Általános iskola alsós korosztály
- Általános iskola felsős korosztály
- 14-től 22 éves korig
- Vegyes korosztály
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A bemutatókhoz zenekari kíséretre központi zenekar áll rendelkezésre,
melynek költségeit a szövetség állja.
A fesztivál fogadott zenekara a Suttyomba Zenekar, a zenei anyagokat 2021.április 15-ig
szükséges elküldeni: suttyomba@gmail.com

A zenekari költségek mellett az egyesület vállalni tudja a jelentkezők
létszámától függően az utazás részbeni finanszírozását. Ennek pontos mértékét a jelentkezések
beérkezése után van módunk megállapítani.
A találkozóra jelentkezni az alábbi linkhez tartozó űrlap kitöltésével lehet.
https://forms.gle/B2fJ4fsF1VinR4jt8
A részvételi díjként befizetett összegről az egyesület számlát állít ki, így a jelentkezési űrlapon a
számlázási cím megadása kötelező. Kérjük, hogy a számlázási cím és a befizető ugyanaz legyen,
mert csak a banki utálásnál szereplő befizető nevére tudjuk a számlát kiállítani. (Tehát, ha
számlát valamely szervezet, vagy cég nevére kérik, akkor az utalás is a szervezet, vagy cég
számlájáról érkezzen, és érvényes ez magánszemélyek számára kiállított számlák esetén is.)
Utaláskor közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevező csoport nevét!
Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a jelentkezés a nevezési díj beérkezésétől érvényes!
Jelentkezési határidő: 2021. március 30.
Nevezési díj : 4.000,- Ft/csoport.
Amennyiben nem tagjai a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének abban az esetben a
Nevezési díj: 8.000,-Ft/csoport
A befizetés átutalással Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének Takarékbank
53900052 - 12011351 számlaszámlára lehetséges. A megjegyzésbe kérjük az együttes(ek)
nevének feltüntetését.
A részletes programról a jelentkezők e-mail-ben április végén értesülnek.
Tájékoztatjuk a nevezni szándékozó csoportokat, hogy amennyiben a járványhelyzet
kedvezőtlen alakulása miatt a rendezvény nem tartható meg a tervezett időpontban, akkor az
esemény halasztásra kerülhet egy későbbi nyári, esetleg őszi időpontra. Ha a találkozó
lebonyolítható, de korlátozásokkal (például nézőlétszám korlátozása), akkor tervezzük a fesztivál
online megtkintésének lehetőségét is. Az a csoport, amelyik egy esetleges halasztás miatt nem
tud részt venni a találkozón, a nevezési díját visszakapja.
További információ az alábbi telefonszámon kérhető: Szabó Róbert : 06-20/420-76-07
vagy e-mailben: robert9841@gmail.com címen.
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Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
Szervező, Együttműködő partnereink:

Szarvasi
Hagyományőrző
Közalapítvány
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