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FELHÍVÁS 
 

A Martin György Néptáncszövetség, a Vásárhelyi László Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Nyírség Táncegyesület az Örökség Gyermek 

Népművészeti Egyesület támogatásával 
 Nyíregyházán rendezi meg 

a 
VI. ORSZÁGOS  IFJÚSÁGI  NÉPTÁNCFESZTIVÁLT 

2007. április 13-14-15-én 
a Váci Mihály Városi Művelődési Központban 

 
A rendezvény bemutatkozási és találkozási lehetőséget kíván biztosítani az 
országban működő ifjúsági korosztályú együtteseknek: olyan csoportok, 
együttesek jelentkezését várjuk, akik a gyermektánc-találkozókból 
életkoruk miatt már kinőttek, de a felnőttek fesztiváljain még korai lenne a 
részvételük! A fesztivál egyben verseny is, amelyen a 14-18 éves fiatalok 
szakértő zsűri előtt mutathatják be színvonalas produkcióikat! 
 
A fesztiválra jelentkezhet bármely hazai és határon túli magyar vagy 
nemzetiségi – kizárólag ifjúsági – táncegyüttes! 
 
A nevezés feltételei: 
 

• Két színpadi mű, összesen – legfeljebb - 15 perc időtartamban (ettől 
eltérni mindössze egy percnyit lehetséges) 

• A jelentkezési határidő pontos betartása: 2007. február 28. 
• A mellékelt jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése e-mailben és 

faxon (martin@martinszovetseg.hu  és 42/506-521) 
• A nevezési díj (6.000,-Ft), valamint a szállás és az étkezés díjának 

befizetése a következő határidőre: 2007. március 20. 

A fesztivál  céljai: 
 

- Folytatni a Pápán kialakult jó hangulatú, hasznos rendezvények 
sorát. 

- Találkozási lehetőséget biztosítani az ország különböző pontjairól 
érkező táncosok és zenészek számára. 

- Ösztönözni a fiatal alkotókat új, korszerű hagyományőrzést 
megvalósító művek létrehozására. 

- Felvillantani a helyi fiatal közönség számára az értelmes szabadidő 
eltöltés táncos lehetőségeit. 
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Információk a fesztiválról: 
 

• A csoportok teljesítményét neves szakemberekből álló zsűri értékeli. 
• A színpadi bemutatók mellett közös rendezvények, szabadidős 

programok is emelik majd a fesztivál színvonalát: várhatóan 
lehetőség lesz a Múzeumfalu, és a különleges szépségű Állatpark 
megtekintésére, a vadonatúj Aquarius Élményfürdő meglátogatására, 
lesz esti táncház és buli, s az együttesek képviselőit fogadja a Megyei 
Közgyűlés Elnöke a Megyeháza Dísztermében. 

• A szervezési, rendezési költségeket valamint a díjakat a meghirdetők 
biztosítják. 

• A fesztivál zenekara: a SZIKES Zenekar 
• A jelentkező együttesek az utazáson kívül a szállás és az étkezés díját 

állják: szállásdíj: 1.400,- Ft/fő/éj a Bánki Donát Szakközépiskola 
Kollégiumában; az étkezések díja: reggeli – 300,- Ft, ebéd – 500,- Ft, 
vacsora – 400,- Ft. (Péntek vacsorától vasárnap reggeliig tehát a teljes 
ár: 1.900,- Ft/fő. Az étkezések külön-külön is megrendelhetők a 
mellékelt jelentkezési lapon.) 

• A fesztivál pontos programját az együttesek március 25-ig kapják 
kézhez.  

 
 
Sikeres felkészülést, hasznos és jó hangulatú, nemes versengést kívánnak a 
fesztivál szervezői! 
 
 
Nyíregyháza, 2007. február 1. 
 
 

Diószegi László elnök  Demarcsek György ig.h; ügyvezető 
Martin György Néptáncszövetség   VLAMI,  Nyírség Táncegyesület 
 

Csasztvan András elnök 
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 
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