VÝZVA
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v tomto roku opäť usporiada Celoštátnu

kvalifikačnú prehliadku slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov „Vo víre

tanca”. V roku 2015 prvýkrát sa môžu uchádzať o kvalifikáciu detské tanečné
skupiny a sólisti tanečníci v ľudovom tanci.

Termín: 17.-18. október 2015
Miesto: Sarvaš, Cervinus Teátrum (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.)
Cieľom kvalifikácie je: predstaviť tradičnú tanečnú kultúru Slovákov
v Maďarsku, poskytnúť sólistom tanečníkom ľudového tanca možnosť na prezentáciu
individuálnej interpretácie, ohodnotiť interpretáciu účinkujúcich súborov porotou a
poskytnúť im odborné rady.
Kruh účinkujúcich: tanečníci súborov ľudového tanca, folklórnych skupín fungujúcich
na území Maďarska.
Systém kvalifikačnej prehliadky: O kvalifikáciu sa môžu uchádzať skupiny, tanečník
ako individuálny interpret alebo v párovom tanci.
Veková hranica: V kategórii sólista/tanečný pár sa môže zúčastniť tanečník, ktorý sa
narodil do 1. januára 1997, v prípade párových tanečníkov sa rozhoduje dátum
narodenia tanečníka.
Kategórie:
Folklórna skupina: skupina, ktorá interpretuje hudobno-tanečnú produkciu, ktorá
vychádza z tradície, zvykoslovia Slovákov v Maďarsku.
Tanečný súbor: súbor, ktorý interpretuje javiskovú podobu slovenskej tanečnej
kultúry.
Detská tanečná skupina: skupina, ktorá interpretuje javiskovú podobu tanečnej
kultúry Slovákov v Maďarsku a jej členovia chodia do základnej školy.
Sólista/tanečný pár: tanečník, ktorý slovenskú tanečnú kultúru interpretuje voľnou
improvizáciou individuálne alebo v páre.

Predpisy programu pre tanečné súbory a folklórne skupiny:
- dĺžka programu min. 10 min., max. 15 min.,
- živý hudobný sprievod (podľa dohody s organizátorom),
- predstavenie tanečnej kultúry, tradície predovšetkým vlastnej lokality, resp.
regiónu.
Predpisy programu pre detské tanečné skupiny:
- dĺžka programu min. 8 min., interpretácia je možná v dvoch častiach,
- živý hudobný sprievod (podľa dohody s organizátorom),
- predstavenie tanečnej kultúry, tradície predovšetkým vlastnej lokality, resp.
regiónu.
Predpisy programu pre sólistu a tanečníkov v páre:
- dĺžka programu 2 min. (+- 15 sec.),
- živý hudobný sprievod (podľa dohody s organizátorom),
- povinný tanec: interpretácia slovenskej tanečnej kultúry z územia Maďarska,
predovšetkým z vlastnej lokality, resp. regiónu,
- voliteľný tanec: interpretácia slovenskej tanečnej kultúyry z územia Maďarska,
resp. Slovenska.
Kritériá hodnotenia:
- autentickosť tanečnej folkloristiky,
- spôsob prednesu,
- choreografia, v prípade sólistu, resp. tanečného páru voľná improvizácia,
- javisková podoba,
- spev a hudba.
Ocenenie:
1. Skupine, ktorá sa zúčastní na celoštátnej kvalifikačnej prehliadke Vo víre tanca
každý druhý, resp. štvrtý rok a trikrát po sebe získa zlatú kvalifikáciu, udeľuje sa
Cena Štefana Lamiho.
2. V roku kvalifikačnej prehliadky sa udeľuje jedna individuálna cena odborníkovi,
ktorý svoju činnosť vykonáva na poli tradičnej tanečnej kultúry (ako tanečný
pedagóg, choreograf, výskumník na poli tanečnej antropológie) na vysokej úrovni:
- v kruhu slovenskej komunity s cieľom posilniť etnickú identitu ich členov,
- v záujme uchovávania tradičnej slovenskej tanečnej kultúry Slovákov
v Maďarsku.
Kandidátov na individuálnu cenu môžu nominovať právnické osoby, a to
slovenské národnostné samosprávy, slovenské národnostné inštitúcie,
registrované slovenské národnostné občianske združenia v Maďarsku.
3. V kategórii sólista/tanečný pár tanečníkom sa udeľuje „zlatý rozmarín“ a
tanečníčkam „zlatý veniec“.
4. Na základe návrhu odbornej poroty môže byť udelená aj osobitná cena.

5. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, resp. Ústav kultúry Slovákov v
Maďarsku podporí – na základe návrhu odbornej poroty Vo víre tanca – jednej
skupine účasť na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v programe
Krajanská nedeľa, a jednej na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru
v Českej republike - Jánošíkov dukát.
Termín podania prihlášky: 15. september 2015
Poplatok nominácie:
V prípade sólistu, resp. tanečného páru 3.000,- HUF (čiže tritisíc forintov)
V prípade skupiny 10.000,- HUF (čiže desaťtisíc forintov)
Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku nominácie
na bankové konto Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku číslo 12001008-0135409500100008 (Raiffeisen Bank Zrt. – Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete). Ako
poznámku uveďte: Vo víre tanca 2015! Prosíme k prihláške pripojiť kópiu potvrdenky
o zaplatení! Faktúru môžeme vyhotoviť na meno toho, kto sumu poukáže.
V prípade sólistu, resp. tanečného páru k prihláške treba prikladať kópiu občianskeho
preukazu.
Prihlášky pošlite na adresu:
Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete
1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A
Nominácia v elektronickej podobe:
uksm@slovaci.hu
Bližšie informácie:
Mobil: +36-30/657-1976

Prajeme Vám úspešnú prípravu!

Katarína Király, PhD.
riaditeľka

