Három Táncegyüttes is képviseli a jászberényi műhelyt az Országos
Néptáncantológián!
FELNŐTT NÉPTÁNCANTOLÓGIA
2018. március 3. szombat 10.00-13.00 a Budapesti Operettszínházban
A Martin György Néptáncszövetség több mint 20 éve rendezi meg a
NÉPTÁNCANTOLÓGIÁT, a néptáncosok országos, téli ünnepét. A mindössze egyetlen
alkalommal látható, reprezentatív, színházi bemutatón, az elmúlt esztendő kiemelkedő
néptáncegyüttesei, alkotói, legjobb koreográfiái szerepelnek.
Az előadás résztvevőit a Martin György Néptáncszövetség, minden évben pályázat útján
választja ki.
A műsorban idén is több mint 500 néptáncos és népzenész lép színpadra és eleveníti meg a
Kárpát-medence kivételesen szép és értékes népművészetét.
JÁSZSÁG NÉPI EGYÜTTES
Pásztoroké
Koreográfus: Szűcs Gábor
Zenei szerkesztő: Pál István "Szalonna"

IFJÚSÁGI NÉPTÁNCANTOLÓGIA
Március 3. szombat 17.00-21.00
A Martin György Néptáncszövetség a Néptáncantológia délutánján, idén is megrendezi a
már hagyományossá vált IFJÚSÁGI NÉPTÁNCANTOLÓGIÁT. A gyermek és felnőtt
néptáncegyüttesek antológiái mellett, egyre növekvő igény mutatkozik a 14-18 éves
korosztályú fiatalok színházi bemutatkozására is. A magyar nyelvterület legszebb
tánchagyományait megelevenítő koreográfiák mellett, a X. Országos Ifjúsági
Szólótáncverseny Ezüstpitykés és Gyöngygalléros táncosai is bemutatkoznak.
15 együttes között 2 jászberényi is szerepel az Ifjúsági Néptáncantológián, amely az
elmúlt év emlékezetes koreográfiáiból és legjobb ifjúsági néptáncegyüttesi
produkcióiból ad egyszeri válogatást.
JÁRTATÓ IFJÚSÁGI TÁNCEGYÜTTES
"Ez a kedvünkre való..." - Kalotaszegi táncok
Koreográfusok: Szűcs Eszter - Nagy Richárd
Zenei szerkesztő: Boda Gellért
VIGANÓ IFJÚSÁGI TÁNCEGYÜTTES
"Szervusztok Magyarok" - Györgyfalvi táncok
Koreográfusok: Szűcsné Urbán Mária - Szűcs Gábor
Zenei szerkesztő: Boda Gellért

VISSZATEKINTÉS
Szombaton a VIGANÓ Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében került megrendezésre a
Hagyományos farsangi mulatság és téltemetés táncházzal a gyerekek legnagyobb
örömére. Kiszebáb égetés, fánkevő verseny, jelmezverseny és számos táncos-énekes részben
lehett részük a gyerekeknek.
Nézzen bele a kiszebáb égetéskor készült élő facebook bejelentkezés videójába:
https://www.facebook.com/viganoiskola/videos/1501459279971988/
Pillantson bele a farsangi mulatság összefoglalójába:
https://www.facebook.com/viganoiskola/videos/1503232106461372/
*******************
A személyi jövedelemadója 1 százalékos felajánlásával Ön is támogathatja a jászberényi
néptáncos műhely szakmai munkáját!
SZÍVESEN FOGADJUK, A MAGYAR FOLKLÓRÉRT HASZNÁLJUK!
Folklór Kulturális Közalapítvány
Jászság Népi Együttes | Viganó Alapfokú Művészeti Iskola | Csángó Fesztivál
Adószám: 18823916 – 2 – 16
Köszönjük, ha minket választ!
*******************
Kövessen bennünket a folyamatosan frissülő oldalainkon!
A FOLKLÓR Kulturális Közalapítvány és a VIGANÓ Alapfokú Művészeti Iskola
munkatársai.
www.facebook.com/JaszsagNepiEgyuttes
www.facebook.com/ViganoIskola

