
Gyakorló Táncosok és Táncoktatók Tábora 

A program időpontja: 2018. július 8-13. 

A program helyszíne: Kiscsősz 

A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

Érintettek létszáma: 150 fő 

 

Eddig nem tapasztalt érdeklődés jellemezte a gyakorló táncosoknak és néptánc oktatóknak kiírt 

felnőtt tánctáborunkat. Az eddig megszokott egyéni jelentkezések mellett most több tánccsoport is 

eljött a programra. A korosztály így kissé megfiatalodott, de ez nem rontotta a közös munka 

minőségét. A tábor most is a specialításokról szólt. Tekintettel arra, hogy párhuzamosság volt a Dűvő 

táborral, minden este lehetőség nyílott a táncház klasszikus formájának megvalósítására, ahol a tánc 

elsősorban az egyéni és közösségi örömszerzés, nem pedig a versengés eszköze volt. A tábor hat 

napja alatt így fergeteges hangulat alakulhatott ki. A táncosok elhelyezését a falu magánházaiban és 

a közösségi szálláshelyen oldottuk meg, emellett többen sátoroztak a kialakított nyári kempingben. 

A táborozók korosztálya a megszokottnál alacsonyabb volt az átlagkor 18-20 év lehetett. Arányaiban 

tehát most több volt a táncegyüttesben gyakorló táncos, mint a pedagógus. Sok ismert táncoktató, 

pedagógus is részt vett a közös munkában. 

Táborunk témája a Mezőség volt. A tájegység három településéről, három eltérő anyag került 

terítékre. A magyar táncformák mellett megjelent a románság mozgásvilága is, így lehetőség nyílt 

ezek összehasonlítására, az eltérések vizsgálatára is. 

Az oktatásban napi két próba volt (délelőtt-délután 3-3 óra) A táncfoglalkozásokat követően minden 

este táncház zárta a napot. Kedd estétől színes vendég programokkal gazdagítottuk a tábort, melyek 

már a Pajtafesztivál „előszeleként” kerültek megrendezésre. Kedden a Rackajam játszott magyar 

népzenét a saját hangszerparkján. Szerdán Navratil Andrea koncertjét hallgathattuk a templomban, 

csütörtöktől pedig már a Pajtafesztivál programjaiban dúskálhattak a résztvevők. 

A tábor oktatói és programja: 

Július 8-9. Kádár Ignác és Nagypál Anett – Magyarborzás táncai 
Július 10-11. Szabó Szilárd és Németh Ildikó – Válaszút táncai 
Július 12-13. Busai Norbert és Busai Zsuzsanna – Budatelke táncai 
 

Az oktatást az Élő Forrás hagyományőrző Egyesület nyári táncpajtájában tartottuk. Ez a helyszín 

megfelelő padlózattal, nagy terekkel segíti a munkát. 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Partnerünk a Hagyományok Háza. 

    



   

   


