Bukovinai székely országos szólótáncverseny
2020.
Bonyhád - online

Tisztelt Táncosok!

ÖrÖmmel tíjékoáatjuk a táncos közösségeket, hogy a Bukovinai
Székelyek országos
SzÖvetsége, a MuharaY Elemér NépművészetiSz<ivetség
közremúködés3vel, ismételten szóló
verbunk és Páros táncversenyt szerveztáncosok részére|ezzel
tisztelegve a Úukovinai
székelyek táncos hagyományai előtt.
{,YePenYre egYénileg és tancos paronként is lehet jelentkezni a bukovinai székelyek verbunk,
silladri és csárdás arryagaival

A 1ePenY a Pandémiás_helyzeth ez igazollvaohtllllE kelül megrendezésre!
A B§ZOSZ Úry gondolja, hory a táncosok és a szakma igényét
fur ily.o rendlrftúli
szervezréssel is ki fudja szotgálni, és ezaplatform is megfeleiő
hú

"-"."r"oy

lebonyoHúásához!

A versenv kiírása:

Szeretettel várunk minden olyan táncos fiatalt és idősebbet egyaránt,
aki szereti, és szívesen
üíncolja a bukovinai székely silladrit és csfudrást.

Fontosnak tartiuk ez improvizatív, szabad táncolást, figyelembe
véve a meglévő
glŰjtésekffil sarmaző bukovinai üíncokat, azok tóncúriesztéseit
sajáú táncbs
eryéniségüknek megfelelóen.

A tráncosoknak mee{lzelítÖleg 2 perc áll rendelkezéstikre, hogy bemutassák
üíncfudrásukat.
A zenei anYagokat ebhez etőre feljátszottaa Csurgó zenekar. Ézekletöltése,
és az ezekből
tÖrténő kivrálogatás a versenyzökre vanbima A b-érkező jelentkezeseket
kovetöen a
versenYÓk e-mailcímérefogiuk kikíildeni alinket, amelyről a feljátszott
zeneianyagok
letÖlthetÖek és értelemszerűen a jelentkezés kategóriájaút
megrótelően kiválaszíhatók!
Fontos, hogy csak ezsk a zsnei anyagok haszrálhatóak!

Minden versenYzÖnek viseletben kell a kiválasáott zenei anyagra
táncolnia. A tránc bfuhot
megtörténhet (szob4 teíasz,udvar, szabadtér stb...).
A táncot HD minő§égben videófile-ként kell készítóni.
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A verseny kategóriái:
1. Szóló ferfitánc (verbunk)

2. Páros szóló tanc (csardás és silladri)
3. Szóló páros tánc kísétővel (csrárdás és silladri)

Nevezési feltételek

A nevezési lap kitöltésével lehet jelentkezni

a következő

korcsoportokban:

I. korcsoport (ryerek): 13. éleúévetbe nem töltött
II. korcsoport (i{iúsági): 13-17 év között
III. korcsoport (felnőtt): 18. betöltött életéríről
A korcsoport meghatározásánál a jelentkezesi haüíridő (2020. november 30.) napjan meglévőbetöltött életévet vesszíik figyelembe.

Yerbunk
Korcsoportoknak megfelelően 2 db zenei anyag került felvételre, melyek közül Yjválasztvaa
szimpatikusabbat kell bemutattú az improvizatív üíncokat.
Csórdás és silladri (fordított sorrendben ísfelvetelre került)
Minden korcsoportban a felrnuzsikált 4 db zenei összeállítasbol kell egy szimpatikusat
kiválasztani és arra a7§néíe kell tudni bemutatni az improüzativ tíncokat.

Jelentkezési határidő :
202a. november 30. (hétfő)
A megadott hatíridőn tú|inevezrseket nem tudjuk e§ogadni.

A verseny inryenes!
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Az egyénre szóló összesített értékelő lapokat az eredményhirdetést követően, igény esetén emailben kiküldjük.

Eredmény hirdetés, díjak áta&ása:
-

Díjak áÁdására

a pandémiás helyzetből adódóan vagy kiscsoportokban Bonyhádon egy későbbi

időpontban kerülhet sor.

A nevezési (ielentkezes) lapokat elektronikusan jutassák el a következő címekre:
E-mail cím: bukovinaiszolo@gmail.com
T árgy:

Bukovinai szólóáncverseny

A nevezés befogaűsáól visszajelzést adunk.
Információ:
Herczeg Gábor, 06-30-226-9l28, illetve a fenti BSZOSZ e-mail cím

Egléb ínformúciók:

2020. december 0l -ig küldünk részletes tájékoztatást a programról a nevezési lapon megadott

emailcímre.

A jelentkezést követően értesítünk mindenkit az online verseny időpontjáról.

A változtatás jogát fenntartjuk.
Mindenkit szeretettel várunk az online térben!

A felkészüléshez és a versenyzéshez jó munkát, sok sikert kívánunk!

Bonyhád, 2020. november 22

Illés Tibor slc
Bukovinai Szekelyek Országos Szövetsegének elnöke

I{erczrg Gábor slr"
Muharay Elemér Népművészeti Szóvetseg
elnökségi tagja
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