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FELHÍVÁS 
 
 
 

A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete tíz esztendővel ezelőtt rendezte 

meg első alkalommal a „Vo víre tanca - Táncforgatag” Magyarországi Szlovák 

Hagyományőrző Csoportok és Táncegyüttesek Országos Minősítő Seregszemléjét.  

A találkozó azóta kétévente kerül megrendezésre. 2015-ben a seregszemlén már 

gyermek tánccsoportok és szóló táncosok is kérhettek minősítést. Tekintettel arra, hogy 

az utóbbi időkben az aktív táncosok száma néhány csoportban nagymértékben 

csökkent, lehetőséget biztosítunk a kislétszámú koreográfiák bemutatására is.  

 
 
Időpont: 2019. október 12-13. 
Helyszín: Szarvas, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) 

 
 

A minősítő célja: A hazai szlovák tánchagyományok bemutatása, lehetőséget teremteni 
a néptáncosok számára, hogy számot adhassanak tánctudásukról és egyéni 
előadásmódjukról, és a résztvevő csoportok zsűri által történő minősítése és szakmai 
segítése azonos szempontrendszer alapján.  
 

Résztvevők köre: Magyarországon működő néptáncegyüttesek, hagyományőrző 
csoportok táncosai. 
 
A minősítő rendszere: A minősítőre nevezhetnek kis- és nagylétszámú csoportok, 
egyéni táncosok szólóban vagy párban. 
 
Életkori megkötés: szóló és páros kategóriában 2001. január 1. előtt született táncos 
indulhat, párok esetén a férfi életkora a döntő. 
 

Kategóriák: 
Hagyományőrző csoport: magyarországi szlovák hagyományokra, szokásokra épülő   
                                          zenés és táncos produkciót bemutató csoport. 
Táncegyüttes: szlovák tánckultúrára épülő színpadi művet bemutató együttes. 
Gyermek tánccsoport: hazai szlovák táncos produkciót bemutató, általános iskolás 
                                      gyermekekből álló csoport. 
Szóló/páros: szlovák tánckultúrára épülő szabad improvizációt egyedül vagy  
                       párban bemutató táncos/ok.  
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Programelőírás táncegyüttes és hagyományőrző csoport részére: 
- műsoridő min. 10 min., max. 15 min., 
- élő zenekari kíséret (egyeztetni a szervezővel), 
- elsősorban a saját település, ill. régió tánckultúrájának, hagyományainak 

bemutatása. 
 
 
 
Programelőírás gyermek tánccsoport részére: 
- műsoridő min. 8 min., max. 10 min., lehetséges két részletben is, 
- élő zenekari kíséret (egyeztetni a szervezővel), 
- elsősorban a saját település, ill. régió tánckultúrájának, hagyományainak 

bemutatása. 
 
 
 
Programelőírás szólista, ill. táncos pár részére: 
- műsoridő 2 min. (+- 15 sec.), 
- élő zenekari kíséret (egyeztetni a szervezővel), 
- kötelező tánc: hazai, elsősorban a saját település, ill. régió szlovák 

                       tánckultúrájának bemutatása, 
- szabadon választott tánc: hazai, ill. szlovákiai szlovák tánckultúra bemutatása. 
 
 
 
A színpadon bemutatott műsort 5-tagú szakmai zsűri értékeli az alábbiak szerint. 
 
Értékelési szempontok: 
- táncfolklorisztika hitelessége, 
- előadásmód,  
- koreográfia, szólista, ill. páros esetén rögtönzött táncolás, 
- színpadi megjelenés, 
- ének és zene. 

 
 

A résztvevő együttesek arany, ezüst, bronz, ill. részt vett minősítési eredményeket 
érhetnek el. 
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Díjazás: 
 
1. Lami István díjat kap az az együttes, amelyik két-, ill. négyévente részt vesz a „Vo 

víre tanca - Táncforgatag“ országos minősítő seregszemlén és három alkalommal 
elnyeri az arany minősítést. 
 

2. A minősítés évében egy egyéni Lami István díj adományozható annak 
a szakembernek (táncpedagógus, koreográfus, kutató-táncantropológus), aki 
tevékenységét a hagyományos tánckultúra terén magas szinten végzi: 
- a szlovák közösségek körében az etnikai identitás megerősítése érdekében, 
- a magyarországi szlovákok hagyományos tánckultúrájának megőrzése érdekében. 
 
Az egyéni díjra pályázat útján javaslatot tehet bármely magyarországi szlovák 
szervezet. http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/629-v-zva-cssm 

 

3. A szóló táncos, ill. páros kategóriában induló férfi táncos „zlatý rozmarín“ (arany 

rozmaring), női táncos „zlatý veniec“ (arany koszorú) díjat nyerhet. 

 

4. A zsűri további külön díjakat is kiadhat. 

 
5. A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete támogatja – a Táncforgatag szakmai 

zsűrijének javaslata alapján – egy együttes részvételét Szlovákiában a Határon Túli 

Szlovákok Vasárnapja programban (FS pod Poľanou v Detve), továbbá 

Csehországban a Jánošíkov dukát nemzetközi fesztiválon (Rožnov pod Radhoštem).  

 
 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 13. 
 
 
Nevezési díj: 
szóló táncos, ill. páros esetén 3.000,- HUF (azaz háromezer forint) 
csoport esetén 10.000,- HUF (azaz tízezer forint) 
 
A jelentkezés a mellékelt nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj megfizetésével 
történik. A befizetés átutalással a Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01354095-00100008 
sz. számlára (MSZKI) történik. A megjegyzés rovatba kérjük beírni: Táncforgatag 2019. 
A befizetési igazolás fénymásolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni! Számlát az 
átutaló nevére állítunk ki. 
Szóló táncos, ill. páros esetén a nevezési laphoz csatolni kell a személyi igazolvány 
fénymásolatát is. 

 
 

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/629-v-zva-cssm
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A jelentkezéseket kérjük az alábbi címre küldeni: 
Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete 
1114 Budapest, Ulászló u. 21. 
 
Nevezés elektronikus úton:  
info.uksm@slovaci.hu 
 
További információk: 
Mobil: +36-30/657-1976 
 

 
 

Sikeres felkészülést kívánunk! 
                                     
 
 
 

 Király Katalin, PhD. 
         igazgató 


