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Szervező: 

Alba Regia Táncegyesület 
 

 
A találkozó céljai: 

 

A verseny elsődleges célja a korosztályok találkozása és a különböző 
táncműhelyek – legyen az művészeti iskola keretében működő, avagy más 

amatőr közösséghez tartozó- bemutatkozási lehetősége, hogy a táncosok 

felmérjék, hol is tartanak, milyen színvonalat képviselnek. 
 

A versenyre várjuk Fejér megye gyermek-, ifjúsági- és felnőtt 

tánccsoportjainak táncosait, akik négy korcsoportban mutatkozhatnak be, 

egyéni és páros kategóriában: 
 

I. korcsoport: 10 éves korig (2008. 01.01. után születettek) 

II. korcsoport: 11 – 14 éves korig (2004.01.01.-2007.12.31.) 

III. korcsoport: 15 – 18 éves korig (2000.01.01.-2003.12.31.) 
IV. korcsoport: 18 év felett (1999.12.31. előtt születettek) 

 

Páros táncok esetében az idősebb táncos korcsoportjában versenyeznek. 
 

Nem írunk ki kötelező táncanyagot, így csak egy produkciót kell eltáncolni, 

melyet a magyar nyelvterület bármely dialektusából választhatnak. 
Szívünknek tetsző lenne, ha minél több mezőföldi táncot láthatnánk.  

A kiírás szerint a bemutatott improvizált tánc az I.-es korosztályban 1,5, a 

többi korosztályban 2 perc.  
Egyszerre csak egy produkció mutatkozhat be, akkor is, ha a táncosok 

ugyanazt a táncanyagot táncolják ugyanarra a zenére. 

A táncosok produkcióit az Alba Regia Táncegyüttes zenekara, a Galiba 

zenekar kíséri. 
 

Kérjük, hogy a versenyzők a jelentkezés határidejéig (2018. február 16.) 

küldjék meg e-mailben a kért dallamanyagot majorosandor@artefolk.hu címre 
vagy egyeztessenek a 06 30 331 23 43 telefonszámon. Aki nem küld előre 

zenét, el kell fogadnia azt, amit a zenekar a helyszínen improvizál, egyeztetés 

azonban mindenképpen szükséges. 
 

mailto:majorosandor@artefolk.hu


A versenyszámokat kéttagú zsűri értékeli Tóth Judit néptáncpedagógus, 

Örökös Aranygyöngyös Táncos, a Gödöllő Táncegyüttes művészeti vezetője és 

Busai Norbert néptáncpedagógus, Népművészet Ifjú Mestere, Örökös 
Aranysarkantyús- és Táncházdíjas táncos személyében. Döntésük alapján 

kerülnek kiosztásra a „Mezőföld Virága” szólótáncosi díjak. Idén azok a 

táncosok is elnyerhetik ezt a címet, akik az előző években már díjazottak 
voltak. Külön elismerést kapnak a legjobb mezőföldi előadók.  

 

Jelentkezés feltételei: 
 

A jelentkezés hiánytalan kitöltése az alábbi internetes felületen: 

 
http://artefolk.hu/hirek/hir.php?hir_id=159 

 

A határidő lejártával levélben értesítjük a jelentkezőket a további 
részletekről. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 16. péntek 16.00 óra 
 

A jelentkezési határidő eltelte után nem áll módunkban újabb 

jelentkezéseket elfogadni. 

 
Nevezési díj: 2.500 Ft/fő  

 

A páros táncoknál a kísérőkre nem vonatkozik a nevezési díj, csak abban az 
esetben, ha mindketten versenyzőként indulnak. 

 

A befizetés módja:  
 

1. Készpénzben 2018. február 19 - március 2. között a Táncházban 

(Székesfehérvár, Malom u. 6.) 
 

2. Készpénzben 2018. március 4-én, a regisztrációkor a helyszínen 

 

3. Átutalással: az internetes felületen Önök által megadott befizető nevére 
utalásos számlát küldünk.  

 

 
 

Bővebb információ:  

Táncház – 8000 Székesfehérvár, Malom u. 6 
(22) 312-795, (30) 331-23-43 

majorosandor@artefolk.hu  

 
 

Kellemes felkészülést kívánnak a szervezők! 
 

 

http://artefolk.hu/hirek/hir.php?hir_id=159
mailto:majorosandor@artefolk.hu

