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V.BÉKÉS MEGYEI GYERMEK 

ÉS  

IFJÚSÁGI SZÓLÓTÁNCVERSENY 

 

Kedves Együttesvezetők, Táncosok! 

        A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége szervezésében a Békés Megyei Gyermek-és 

Kisegyüttesi    Találkozója részeként ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Békés Megyei 

Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny. 

 

  A verseny célja:  Lehetőséget kívánunk adni a megyei néptáncműhelyek fiatal szólistáinak a 

megmutatkozásra szakmai zsűri előtt, hogy számot adhassanak eredeti néptáncanyag 

ismereteikről, illetve egyéni előadásmódjukról. 

A találkozó időpontja: 2021.május 16.-vasárnap  

Helyszín:                     Cervinus Teátrum Kamaraszínpada 

          5540, Szarvas, Kossuth tér 3. 

Kategóriák:  

1. fiúszóló  

2. páros 

Az esetleg nem versenyző (kísérő) partner legfeljebb 2 évvel lehet 

idősebb a kísért versenyzőnél. 

A szólótáncversenyt az alábbi korosztályokban hirdetjük meg: 

 

1. korcsoport: 2009. január 1-e és 2011. december 31-e között születettek 

2. korcsoport: 2006. január 1-e és 2008. december 31-e között születettek  

3. korcsoport: 2003. január 1-e és 2005. december 31-e között születettek 

4. korcsoport: 2000. január 1-e és 2002. december 31-e között születettek 

Minden versenyzőnek egy szabadon választott, a Kárpát-medencében gyűjtött, magyar vagy 

nemzetiségi táncból kell felkészülnie, 2 perc(+- 20 mp) időtartaman. 
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Az értékelés szempontjai: 

1. Megjelenés (tájegységnek megfelelő öltözködés, viselés) 

2. A tánc ismerete (stílusos mozgás, biztos motívumismeret, szerkesztés) 

3. Zenei illeszkedés (pontosság, ritmikai gazdagság, hangadás, ének) 

4. Előadói magatartás (izomtónus, tartás, dinamikai árnyaltság, hangulat) 

5. Kapcsolattartás (párral, zenekarral, közönséggel) 

 

A verseny díjazása: 

 

Minden versenyző minősítésben részesül; Kiemelt arany – Arany – Ezüst vagy Bronz 

minősítési rendszerben. A zsűri különdíjakat is odaítélhet. A legjobb produkciók – az erre a 

munkára felkért zsűri tagok javaslata alapján – meghívást kaphatnak a XIV. Országos 

Gyermektánc Fesztiválon való szereplésre. 

 

A bemutatókhoz zenekari kíséretre központi zenekar áll rendelkezésre, melynek 

költségeit a szövetség állja. 

A fesztivál fogadott zenekara a Talléros Zenekar, a zenei anyagokat 2021. április 15-ig  

szükséges elküldeni: tallerosegyuttes@gmail.com 

 

A találkozóra jelentkezni az alábbi linkhez tartozó űrlap kitöltésével lehet. A versenyző 

neve mellett jelezzétek az esetleges szakirányú középiskolai képzésben való részvételt! 

Páros kategória: 

 https://forms.gle/APzWmcGQeKU5eDru6 

Fiúszóló kategória: 

https://forms.gle/gGacrwuheM92NvSP6 

 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a regisztráció a nevezési díj beérkezésétől érvényes! 

Jelentkezési határidő: 2021. március 30 . 

 

Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő. 

 

Amennyiben nem tagjai a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének abban az esetben a 

Nevezési díj: 2.000,-Ft/fő 

 

 

https://forms.gle/APzWmcGQeKU5eDru6
https://forms.gle/gGacrwuheM92NvSP6
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A befizetés átutalással a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének 

Takarékbank 53900052 - 12011351 számlaszámára lehetséges. A megjegyzésbe 

kérjük a szólista(k) nevének feltüntetését. 

 

 

A részletes programról a jelentkezők e-mail-ben, április végén értesülnek. 

Tájékoztatjuk a nevezni szándékozó szólistákat, 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 szólista, 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. 

 

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk! 

 

 

Szervezők, Együttműködő partnerek: 

 

Szarvasi 

Hagyományőrző 

Közalapítvány  

                             
                                                         

    

 
                                                        

 

Támogatónk: 
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