II.RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÓLÓTÁNCVERSENY - PÁPA
(ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK RÉSZÉRE)
A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája és a Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület
meghirdeti a II. Réthei Prikkel Marián Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyt. A program felhívja a figyelmet, s
tiszteleg a tánc világnapja valamint a híres bencés szerzetes, etnográfus előtt.
Időpontja: 2019. április 29. hétfő 08:00-18:00
Helyszín: Pápa, Huszár Közösségi Ház (HEMO), 8500, Pápa, Huszár ltp. 3.

A versenyt hét korcsoportban írjuk ki:
I. korcsoport: óvodások 6 éves korig
II. korcsoport: 1-2. osztály 6-8 éves
III. korcsoport: 3-4. osztály 9-10 éves
IV. korcsoport: 5-6. osztály 11-12 éves
V. korcsoport: 7-8. osztály 13-14 éves
VI. korcsoport: 9-10. osztály 15-16 éves (Alapfok és Középfok)
VII. korcsoport: 11-13. osztály 17 éves kortól (Alapfok és Középfok)
A korcsoport betöltött születésnappal ugrik! Kísérő csak a szomszédos korcsoportból választható!
Az I-III. korcsoportig: Egy produkciót kell táncolni, mely a „kismagyarországi” terület bármely táncanyagából
választható (ezen belül egy tánctípust is elfogadunk).
Az első korcsoportban 1,5 perces, a második és harmadik korcsoportban 2 perces produkciókat várunk!
E három korcsoportban lehetőség van improvizált vagy szerkesztett táncfolyamattal is indulni, melyet a jelentkezési
lapon kérünk feltüntetni, így más bírálat alá fognak esni az értékelés során.
A IV-V. korcsoportban: Egy produkciót kell táncolni bármely tájegység magyar táncaiból, minimum 2 tánctípus (pl. lassú
és friss csárdás, vagy csárdás és ugrós stb.) IMPROVIZATÍV bemutatása 2 percben.
VI. korcsoportban: kötelező táncok: „kismagyarországi” terület, minimum két tánctípus IMPROVIZATÍV bemutatása 2
percben.
szabadon választott táncok: A magyar nyelvterület bármely táncanyagából két tánctípus IMPROVIZATÍV bemutatása.
VII. korcsoportban: Kötelező táncok: Dél-Dunántúli tájegység altájaiból választott minimum két tánctípus
IMPROVIZATÍV bemutatása 2 percben.
szabadon választott táncok: A magyar nyelvterület bármely táncanyagából két tánctípus IMPROVIZATÍV bemutatása 2
percben.
A táncokat Németh Dénes és Barátai kísérik. Előre egyeztetett zene kizárólag az I-III. korcsoport szerkesztett
folyamattal induló(!) produkcióinál lehetséges. Tekintve, hogy a többi korcsoportban improvizatív tánckiírás az elvárt,
így csak a jelentkezési lapon előre elküldött mennyiségeket (mely tánctípusból hány dallamot kér az induló -) illetve a
színpadbejárás alatt a tempókat lehet egyeztetni a zenekarral. A nem szerkesztési folyamattal nevezett, de láthatóan
koreográfiát bemutató produkciókat a zsűri kizárja az értékelésből! A zsűri kizárólag a sorszámok alapján értékel,
előzetes, beazonosításra alkalmas formában nem találkozik a nevezési adatokkal.
A versenyszámokat 3-5 tagú zsűri értékeli és kategóriánként arany, ezüst és bronz minősítéseket oszt ki. A P.R.K. „TáncLánc” A.M.I. májusban megrendezésre kerülő városi nagy gálaműsorába a zsűri által javasolt produkciók jutnak be. A
zsűri a helyszínen kizárólag a felkészítőknek tart összegző értékelést.

A versenynap tervezett programja:
8.00 - tól érkezés, regisztráció, színpadbejárás. A verseny kezdete a színpadbejárás függvényében kb. 11 óra.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet, mely a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
Nevezési díj: 2000 Ft/fő, amit a nevezési lappal együtt kérünk befizetni (A páros táncoknál a kísérőkre nem vonatkozik
a nevezési díj, de ha mindketten versenyzők, akkor igen.)
Jelentkezési határidő: 2019. április 18. Befizetés: április 21. személyesen a P.R.K. „Tánc-Lánc” A.M.I. irodájában (Pápa;
Március 15. tér 5.), vagy a mellékelt számlacímre:
Számla cím: Pápai Vadvirág Művészeti Egyesület Számlaszám: 72800102-10022379
A közleménybe kérjük beírni: Réthei + Gyermek nevének feltüntetése
A jelentkezési lapokat várjuk: papaitanclanc@gmail.com e-mailre, vagy a +3689-313037 telefonszámra. Kérjük minden
esetben a megadott telefonszámon ellenőriztessék vissza a jelentkezési lap beérkezését.
A versenyzők számára szendvicseket, ásványvizet biztosítunk!

Pápa, 2019. 02. 05.

Tisztelettel: ___________________________
Müller Anita

II. RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÓLÓTÁNCVERSENY PÁPA
2019
Jelentkezési lap
A versenyző neve: …………………………………………………………………………………………………………..…….…….........
Kísérő neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Születési dátum:……………………………..…………………………………………..………….…………………………………………..
Korcsoport/ osztály: .……………………………………………………………..……………………..…………………………………….
Szülő vagy versenyző telefonszáma, e-mail:…………….…………………………………………………..………………………
Felkészítő tanár neve, elérhetősége:…………………………………………………………………………………………………….
Kérjük a táncanyagok és tánctípusok mellett tüntesse fel az adott zenei mennyiségeket és ismétlés számokat. (pl:
szatmári lassú és friss csárdás: 2 dallam lassú csárdás ismétléssel, 3 dallam friss csárdás ismétlés nélkül.stb)
I-III. korcsoport esetén*:
a.) improvizált táncfolyamat* tájegység és tánctípus (mennyiség és ismétlések számát kérjük megadni!)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b.) szerkesztett táncfolyamat*: Hangfelvételt hozok* zenekari egyeztetést kérek*
IV. – V. korcsoport*:
Választott táncanyag és tánctípus megnevezése, mennyiségek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………
VI. korcsoport*:
a. kötelező „kismagyarországi” táncanyag, mennyiségek
…..…………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. szabadon választott táncanyag: tánctípusok, mennyiségek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. korcsoport*:
a. kötelező táncanyag, mennyiségek
…..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. szabadon választott táncanyag: tánctípusok, mennyiségek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Egyéb megjegyzés:…………………………………………………………………...…………

Dátum:………......…………
*a megfelelő választ kérjük jól láthatóan aláhúzni!

………………………….....…
felkészítő aláírása

