A magyar kultúra éltetése Kanadában
40. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc Fesztivál
A rendezvény időpontja: 2018.09.26-10.09.
A rendezvény helyszíne: Kanada, Vancouver, Victoria
A rendezvény szervezője: Vancouver, Forrás Táncegyüttes, Victoria, Búzavirág
Táncegyüttes, Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
Érintettek száma: 1000 fő
Új kapcsolatokkal erősödött az élő Forrás Hagyományőrző Egyesület Hidak programja,
melyet évtizedes működése alatt az egész világot átszövő kapcsolati hálózattá alakítottunk.
Az elmúlt két hétben a magyar néptánc élet képviseletében vendégeskedtünk Kanada két
nagyvárosában, ahol lelkes magyar közösségek éltetik a néphagyományt. A program két
szakmai részből állt. Az első időszakban néptánc tanítással és új tánckoreográfia
összeállításával igyekeztünk gazdagítani a vancouveri Forrás Néptáncegyüttes repertoárját.
Gaschler Beáta és kovács Norbert táncoktatók a Küküllő-mente egyik települése,
Szásznagyvesszős táncanyagát tanították a közel húsz fős együttes felnőtt tagjainak. Egy
hetes folyamatos munkával sikerült eljutni egy új tánckoreográfia összeállításáig, melyet a
következő hónapokban a csoport folyamatosan gyakorol. Ez a koreográfia lesz a következő
év új műsorszáma, melyet a magyar kulturális események alkalmával mutat be a csoport.
Szeptember 29-én, szombaton Élő zenei koncerttel és táncelőadással adtunk gálát a
Vancouverben élő magyar közösségnek, mely teljesen megtöltötte a Magyar Ház
színháztermét. Az előadást követően hangulatos táncház és baráti beszélgetés zárta a napot.
Szeptember 30-án, vasárnap egy idős vancouveri házaspár jubileumán vettünk részt. A
magyar gyökerekkel nem rendelkező pár öt évtizede járja a magyar tánctáborokat, tagként
vesz részt több tánccsoport munkájában. Az ünnepség igazi nemzetközi kulturális találkozóvá
vált, hiszen szerb, horvát, bulgár, indiai, ázsiai és persze magyar zene és tánc volt egész este.
Október 5-6-7-én, Victoriában került megrendezésre a 40. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc
Fesztivál, mely a jubileumi jellege miatt kiemelt hangsúlyú kulturális esemény volt. A
rendezvényt Dr. Ódor Bálint kanadai nagykövet mellett a Miniszterelnök megbízottjaként
Szili Katalin is meglátogatta, aki a Külhoni Magyarságért díjat adományozta a fesztivál
szervezőinek, Bíró Zsuzsa és Louise Kadar asszonyoknak.
A fesztivál az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Dűvő Zenekar Üzenet Haza című
előadásával kezdődött pénteken este. A Kanada városaiból érkezett néptáncosok nagy
tapssal és sok szeretettel fogadták az előadást, melyben Kádár Ignácék mellett Gaschlet
Beáta és Kovács Norbert táncolt. A Dűvő zenekar a Kárpát-medence keleti részeiből indulva,
az Anyaország felé haladva muzsikálta végig a magyar nyelvterületet. A műsorban a zenei és
tánccal is kísért betétek váltakozása sodró, lendületet, mégis érzelmes pillanatokat is
eredményezett.
A szombati nap a közösségi formáké és a tanulásé volt. Kádár Ignác gyermek táncházakat
vezetett, ahol játékos formában tanulhattak motívumokat, táncfűzéseket a gyerekek. Kovács
Norbert és Gaschler Beáta egész napos oktatáson tanította a székelyföldi Pálpataka táncait.
A programot népi kézműves piac és népviseleti bemutató, néprajzi előadás is tarkította,
melyet Mészáros Attila néprajzos szakember tartott.

Vasárnap két egymást követő, telt házas gálaműsoron mutatták meg tudásukat a meghívott
néptáncegyüttesek. 13 néptánccsoport lépett színpadra, mely hatalmas eredmény egy, a
diaszpórában működő magyar közösségtől. Mindkét előadás időtartama meghaladta a két
órát, ezalatt közel harminc koreográfia került színpadra. Az előadásokat követően három
órás szakmai beszélgetés zajlott a magyarországi szakemberek és a csoportok vezetői között,
míg a táncosok tovább élvezették a hangulatot a Dűvő zenekar táncházában.
A program a magyarországi fesztiválélet számára is kiemelten fontos. Ezt bizonyítja, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap fennállásának 25. évfordulója alkalmából rendezett pécsi gálaműsoron Márta István, a
Magyar Fesztiválszövetség elnöke élő kapcsolás formájában kért interjút Kovács Norberttől. A
kapcsolásban a pécsi gálaest nézőközönsége élőben is belecsöppenhetett a kanadai néptáncos
forgatagba.

