
 
 

F E L H Í V Á S 
a 

 VI. Martin György Néptáncfesztiválon, valamint táncos, 

zenész és koreográfus továbbképzésen  

 való részvételre 
 
A Martin György Néptáncszövetség és a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány 
2009. Július 2—3-4-5-én, Szegeden megrendezi a VI. Martin György Néptáncfesztivált és 

Továbbképzést. 
 

A fesztivál célja, hogy a Martin György Néptáncszövetség tagjai számára újabb lehetőséget 
nyújtson a szakmai bemutatkozásra, a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló néptánc 
koreográfiák és tánckompozíciók színházi körülmények közötti bemutatására és ezzel ösztönözze 
az együtteseket és az alkotókat magas színvonalú új alkotások létrehozására. 
 

A továbbképzés célja, hogy lehetőséget adjunk az együttesek vezetőinek, táncosainak és 
zenekarainak az adott anyag elmélyült elsajátítására, annak érdekében, hogy a továbbképzésen 
tanított táncból magas színvonalú koreográfia készülhessen. A tánc és zenetanítás koreográfusi 
ismeretek oktatásával egészül ki. A továbbképzés a VI. Martin György Néptánfesztivál keretei 
között, de időben elkülönítve kerül megrendezésre. 

 
A fesztivál kiírása: 
A fesztiválon a Martin György Néptáncszövetség tag együttesei vehetnek részt, minimum 20, 
maximum 25 perces szerkesztett vagy különálló koreográfiákból álló műsorral, amelynek legalább 
fele új, országos fesztiválon vagy bemutatón még elő nem adott mű. 
A színházi bemutatókon az előadók és az alkotók egyaránt megmérettetnek. Az együttesek 
szakmai bemutatkozásán túl a fesztivál egyben új koreográfiák bemutató fóruma is.  
A koreográfiai versenyben kizárólag az új, országos fesztiválon még elő nem adott művek 
vehetnek részt. 
 
A fesztivál bemutatóira a Szegedi Kisszínházban kerül sor. 
 
A bemutatókon szakmai zsűri vesz részt, amely dönt az előadói illetve alkotói nívódíjak 
odaítéléséről. A látottak értékelése a zsűri által vezetett részletes szakmai tanácskozáson történik. 
A fesztivál nevezési díja: 40.000 Ft. A fesztiválon a résztvevő együttesek térítésmentes ellátást 
(szállást, étkezést) kapnak (maximum 40 fő közreműködő részére). Ezt meghaladó létszám 
esetén, szállás és étkezés előzetes rendelés alapján - külön díjazás ellenében - biztosítható. 
A fesztiválra illetve a fesztiválról történő utazásról az együtteseknek maguknak kell 
gondoskodniuk.  
 



A fesztiválon való részvétel feltétele, hogy az együttes a meghirdetett fesztivál teljes idején a 
szervező bizottság rendelkezésére álljon, azaz részt vegyen a meghirdetett programokban: 
menettánc, megnyitó ünnepség, folklórprogram, táncház, játékos vetélkedő stb. 
 
 
 
A továbbképzés kiírása: 

 
A továbbképzésre a táncos, zenész és koreográfusi ismeretek fejlesztése érdekében a fesztivál 
ideje alatt, de annak programjaival nem ütközően kerül sor. 
A továbbképzésen a délmezőségi Szászcsávás és környéke magyar román és cigány táncait és zenéjét 
tanítják. Koreográfusi ismeretekből a Kisszínházban tartott hang- és fénytechnikai előadásra kerül 
sor. 
A zenei képzést a szászcsávási zenekar tagjai vezetik! 
 
A továbbképzésen való részvétel díja a jelentkezési lapon olvasható. A díj tartalmazza az 
oktatásokon és a fesztivál egyéb programjain való részvétel díját, valamint a szállás és étkezés 

költségeit. A Martin György Néptáncfesztiválon résztvevő és a fesztiválon ellátásban 

részesülő együttes tagoknak csak a részvételi díjat kell befizetni. A koreográfusi továbbképzés 

díjmentes! 
 
 
A fesztiválon és a továbbképzésen való részvételre jelentkezni a Martin György 
Néptáncszövetség honlapjáról (www.martinszovetseg.hu) letöltött jelentkezési lapon 
lehet. 
 
Információ:  Martin György Néptáncszövetség E-mail: martin@martinszovetseg.hu 
  Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány 

 
Jelentkezési határidő: 2009. április 30. 
 
A jelentkezési lapokat az alábbi címekre kérjük visszaküldeni: 
 
Email:  martin@martinszovetseg.hu 
 
Fax:  269 5680 
 
Postacím:  Martin György Néptáncszövetség 
  1062 Budapest, Lendvay u. 15. 
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