FELHÍVÁS!!!
A tatabányai Forgórózsa Népművészeti Központ
és a Rozmaring NEB Egyesület meghirdeti
az V. Gyermek – és Ifjúsági
Népművészeti KI-MIT-TUD-ot.
Időpontja:

2017. május 13-14, szombat - vasárnap

Helye:

A Vértes Agorája , Tatabánya

Nevezni lehet a következő művészeti ágakban:
Néptánc
Népzene
Népdal
Népmese

6 – 25 év közötti gyermekeket és fiatalokat várunk.
A produkciók nem egymással versenyeznek!!!
A zsűri arany, ezüst, bronz oklevéllel és éremmel jutalmazza az indulókat.
A KI-MIT-TUD célja:
Fellendíteni az érdeklődést a magyar és nemzetiségi népi kultúra iránt, sok
gyermeket és fiatalt bevonni a hagyományok ápolásába. Külön jutalmazzuk
azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik szűkebb közösségük, falujuk
hagyományait ismertetik meg a közönséggel (pl. saját viselet, dal, tánc, szokás,
mese, stb.). Szeretnénk, ha a résztvevők egymás produkcióját is megnéznék,
ezért a versenyprogramokat is így alakítjuk ki.

A zsűri tagjai: Dr.Gerzanics Magdolna, népzenekutató; Nyitrai
Marianna népdalénekes; a Németh Ildikó – Szabó Szilárd
néptáncpedagógus-koreográfus házaspár; Kovács Norbert
és
Lőrincz Hortenzia néptánc pedagógusok, koreográfusok; Juhász
Erika népdalénekes, pedagógus; Agócs gergely népzenész,
zenepedagógus.

A tavalyelőtti esztendőtől fogva a Forgórózsa Fesztivál és a Népművészeti KIMIT-TUD egy időben és egy helyszínen zajlik. Ezzel lehetővé válik, hogy a
versenyző gyerekek részt vehessenek a fesztivál különböző programjain is.
Ebből legfontosabbnak a hagyományőrzők műsorának megtekintését tartjuk.
Ilyen módon a gyerekek megnézhetik azokat az idős és fiatal embereket, akik
falujuk , közösségük élő hagyományait mutatják be. A műsor után közös
táncházban vehetnek részt a hagyományőrzőkkel.
Ízelítő a 2017-es Forgórózsa Fesztivál programjából:
Széki, bogyiszlói hagyományőrző táncosok és zenészek, a Népművészet
Mesterei,; „Felszállott a páva”gála, a 40 éves Téka zenekar koncertje és
táncháza, Vitéz László, kézműves játszóházak mesterekkel; Vándor Vokál
koncert balkáni népzenészekkel, színes tánc-és zenei gála különböző népek
kultúrájából (török, lengyel, cseh, horvát, spanyol, indiai), vurstli
mutatványosokkal, szekérszínház: Mágnás Miska. Népművészeti vásárunkban
eredeti viseleteket, gyöngyöket, kiegészítőket is lehet majd vásárolni.
A versenyprogramok ideje: május 13-án, szombaton 9.30-tól 12.30-ig és 13.30tól 16.00-ig, valamint 14-én, vasárnap 10.00-től 13.30-ig.
A versenyt négy helyszínen bonyolítjuk le: Agora színpad – táncegyüttesek ;
balett terem – táncos szólisták és párok; múzeum előtér – népi ének 6-14 év;
kamaraterem – népi ének 15 évtől, népzene, népmese. Mivel a táncot két
helyszínen bonyolítjuk, két zenekarral, lesz elég idő a színpadbejárásra, zenekari
próbára is.
Ebédjegyet mindkét napon 700.-Ft/fő áron tudunk biztosítani (ill. a vásárban
kül. egyéni étkezési lehetőségek is lesznek, kenyérlángos, pecsenyés, stb.).
Szállást igény szerint tornateremben, kollégiumban, panzióban tudunk intézni.
Ezt az űrlapon jelezzétek, aki kér, azzal egyénileg telefonon egyeztetünk.
Nevezési díj formációnként: 1-3 fő esetén 500.- Ft/fő, 4 főtől egységesen 2000.Ft.
Aki zenei kíséretként igénybe veszi a fesztiválzenekart, a koreográfiák kíséretére
3000.Ft/koreográfia, az improvizatív szóló-és páros tánc kíséretére
produkciónként 1000.- Ft zenekari hozzájárulást kérünk.
Nevezni a szakmai kiírások szerint a www.csutri.hu honlap elektronikus
felületén lehet.
Nevezési határidő: április 21.
A nevezés lezárása után pár nappal elküldjük a tervezett sorrendeket, hogy az
esetleges változásokat időben megtehessük!
Mindenkit szeretettel várunk!
Szegvári Ildikó főszervező

NÉPDAL
kategória verseny kiírása
Nevezni lehet szóló, duett, tercett és csoportos formában. Tisztán vokális vagy
zenei kísérettel, magyar vagy nemzetiségi népdalokkal.
Zsűrizés szempontjai: az adott tájegység népdalainak hiteles, az eredeti
anyaghoz minél közelebb eső előadása; a csokor összeállítása; az előadás
tisztasága; az adott tájegységnek megfelelő zenei kíséret és a zenéhez való
viszony; színpadi megjelenés.
Szólisták, duettek és tercettek esetében egy tájegység dalaiból készüljön az
összeállítás, max. 5 perces műsoridővel (+ 20 másodperc).
Csoportos éneklés esetében 2 rövid csokor is előadható max. 7 perces
műsoridővel (+ 20 másodperc), 2 tájegységből is meríthetnek.

NÉPMESE
kategória verseny kiírása
Csak egyéni versenyzők indulhatnak.
Nevezni lehet a magyar népmese kincsből merített eredeti népmesével.
Természetesen megfelelőek a neves írók által (pl. Benedek Elek, Illyés Gyula,
Kolozsvári Grandpierre Emil, stb.) átdolgozott népmesék is, hiszen a tájnyelvi
leírású népmesék nehezebben tanulhatók meg.
Zsűrizés szempontjai:
A népmese folyamatos előadása; az előadó beszédkészsége, előadásmódja; a
szöveg érthetősége, megfelelő hangsúlyozás; tájnyelvi elemek alkalmazása; az
előadó kapcsolata a közönséggel; színpadi megjelenés.
Műsoridő: 6-8 perc.

NÉPTÁNC
kategória verseny kiírása
Nevezni lehet szóló, páros, kamara és csoportos formában. Tisztán táncos
produkcióval, vagy népi játékkal, népszokással kombinált táncos koreográfiával,
magyar vagy nemzetiségi táncanyaggal. A néptánc anyanyelven alapuló
tematikus koreográfiákat is elfogadjuk.
Zsűrizés szempontjai: az adott táncanyag hiteles, az eredeti anyaghoz minél
közelebb eső előadása, koreográfia esetén színpadi megformálása; az adott
tájegység viseletének megjelenítése; az adott tájegységnek megfelelő zenei
kíséret és a zenéhez való viszony; az énekes anyag kihasználása.
A szóló és a páros produkcióban az adott tájegység táncát vagy táncait
improvizálva kérjük bemutatni. Műsoridő: 2 perc (+ - 20 másodperc). Nemcsak
vegyes párosok, hanem fiú-fiú vagy lány-lány párosok is indulhatnak.
A kamara tánc produkcióban 2, 3, 4 vagy 5 pár mutathat be koreográfiát. A 10
fő feletti létszám már a csoportos kategóriába esik. Műsoridő mindkét esetben:
4-6 perc.
A táncegyüttesek egy vagy két koreográfiával nevezhetnek max. 16 perces
műsoridővel.

NÉPZENE
kategória verseny kiírása
Nevezni lehet szóló, duett, és csoportos (zenekari) formában. Csak népi
hangszerekkel, magyar vagy nemzetiségi népzenével lehet indulni.
Zsűrizés szempontjai:
Az adott tájegység népzenéjének hiteles, az eredeti anyaghoz minél közelebb
eső előadása; a műsor összeállítása; az előadás tisztasága; hangszerkezelés,
technikai megoldások; színpadi megjelenés.
Egy tájegység népzenéjéből készüljön az összeállítás max. 5-8 perc
műsoridővel.
Szólistaként indulóknál lehetséges versenyen kívüli kíséret, amit kérünk a
jelentkezési lapon megjelölni (pl. népi hegedű hangszeren versenyez valaki, a
többi hangszer - brácsa, bőgő – versenyen kívüli, csak kísérnek).

