
Táncházsorozat Veszprém Megye iskoláiban 

A program időpontja: 2017. szeptember 4-8. 
A program helyszíne: Általános iskolák Veszprém megye térségében 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1500 fő 
 

Hagyomány immár az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületnél, hogy minden év szeptemberében, a 

tanév kezdését követően kedvcsináló, toborzó táncházak formájában igyekszünk megnyerni a 

gyermek korosztályt a néptánc ügyének. Szeretnénk, ha minél több gyermek venne részt a megye 

néptánccsoportjainak életében, ha sokan beiratkoznának a népművészettel foglalkozó 

művészetoktatási intézményekbe.  

Szokásunkat idén is megtartottuk és kampány-szerűen tizenöt általános iskolában tartottunk 

táncházakat. Az intézzmények mindegyike olyan térségben van, amelyben jelentős a hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya. Számukra is szeretnénk közösségi lehetőségeket nyújtani, új 

ismereteket, élményeket adni.  

Az intézmények vezetői és pedagógusai szívesen fogadták a hangulatos tanévkezdési ajándékot és 

mindenhol lehetővé tették az előadások, táncházak megtartását. A programokat az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület munkatársai, tagjai vezették: Honvédő Szandra, Sánta Mária, Gaschler 

Beáta, Szabó Sándor, Kovács Norbert, Szigligeti Gábor. A programsorozatot az iskola első hetében, 

szeptember 4-8-áig rendeztük meg. Bemutatóinkban rendhagyó néáprajzóra formájáben ismertettük 

meg a magyar népdalokat, és népzenét, a népi hangszereket, a néprajzi vidékeket és a néptáncokat. 

Szó esett a táncos, dalos népszokásokról, az emberi élet táncos eseményeiről, a szórakozás régi 

formáiról. A beszélgetéssel, interaktív játékokkal, feladatokkal tűzdelt koncertet és bemutatót 

minden alkalommal hangulatos táncház követte, melybe igyekeztünk minden jelen lévő gyermeket 

bevonni. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a mai gyermekek – függetlenül a szociális hátterüktől – 

érdeklődőek a népi kultúra iránt, szívesen vesznek részt a közös programban, ezért bizonyára jó 

közösségi szereplők is lennének.  

Célunk, hogy ilyenb közösségeket segítsünk, támogassunk, vagy éppen hozzunk létre.  

A rendezvénysorozatban napi két-három előadást tartottunk, időben beosztva a helyszíneket és a 

köztük való utazást. A programok iskolaidőben voltak, az intézmények erre lehetőséget biztosítottak. 

A sorozatot a táncosok mellett végigkísérte a soproni fajkusz banda, akik kiváló muzsikájukkal 

segítették az előadásokat, fokozták az élményeket. 

Az utazó táncházi sorozat együttműködő partnere és támogatója a Hagyományok Háza volt. 
 
 



                     

 
 

 



    

 

 

    

 



    

 

    

 

 

 



 

 

    

 

 


