Szakmai beszámoló
2019-ben CSSP-E-TANCHAZ-2019-0045 kategóriában 700.000 Ft-ot nyertünk táncházak
szervezésére.
Kismaroson jelenleg igen aktív néptáncos élet zajlik és ennek elősegítésére és további ösztönzésére
került benyújtásra 2019-ben 2 db Csoóri Sándor pályázat. Az egyik pályázatból főleg népviseletet
vásároltunk és a táncoktatókat fizettük csoportjainknak. Ebből a pályázatból pedig alkalmakat
teremtettük táncosaink és a környékbeliek számára, hogy táncolhassanak.
A rendezvényeket úgy szerveztük meg, hogy kiemelkedő eseményekhez kapcsolódjanak, és az
élőzenés táncházak és professzionális táncoktatás mellett kézműveskedés és népi hagyományok
felelevenítése is várja a vendégeket. 2019-ben karácsonyhoz kapcsolódóan szerveztük táncházat,
ahol Mészáros Tibor és zenekara húzta a talpalávalót, és Borz Berta néptáncoktató tanított. 2020
februárjában a farsangi szokásokhoz kapcsolódóan került megszervezésre egy kisebb táncház, ahol
Babus Tamás okított.
Majd az ősz folyamán szüreti mulatságot szerveztünk ahol ez Erdőfű zenekar és Musa József zenélt,
itt került bemutatásra Borz Berta és Lerch Péter koreográfiáinka bemutatására. Az est folyamán a
kicsiknek szüreti játékokra és tánctanításra is maradt alkalom, a felnőttel pedig egyéni táncstílusuk
bemutatójával örvendeztették meg egymást és a néptánc iránt nyitott közönséget. Az estet Bács
Botond népi hangszerkészítő interaktív doromb bemutatója színesítette.
2020. őszén a Népmese napja alkalmából is szerveztünk táncházat, ahol Hertel Szilvia
néptáncoktatónk tanította a résztvevőket a néptánc lépések alapjaira.
Majd 2021-ben ismét szüreti mulatságot szerveztünk, hiszen az előző évben ennek volt a
legnagyobb sikere és a táncosok a Covid miatt sokáig nem találkozhattak, gyakorolhattak. Ez
alkalommal a Rézeleje nevű zenekar zenélt a résztvevőknek és tanított számukra tánclépéseket.
A pályázat terhére még 3 alkalommal tudtunk profi hangtechnikust is hívni, hogy ők hangosítsák
megfelelően a rendezvényeket.
Mivel minden rendezvény lelke, hogy megfelelő számú érdeklődő vegyen részt azokon, így nagy
hangsúlyt fektettünk a reklám- és PR költségekre. Grafikus tervezte a plakátot, illetve a helyi
médiában is hirdettünk. Borz Berta táncoktatónk jövőre vonatkozó elképzeléseit a helyi újságban is
megjelentettük. A fiataljaink annyira megörültek az Erdőfű zenekar fellépésének, hogy egy
beharangozó kisfilmet is készítettek az eseményre.
Az eredeti pályázat szerint több alkalommal tartottunk volna táncházat, de költségcsökkentés
jegyében végül 4 alkalomra csökkentettük. Majd a karantén alatt az oktatók nem vezettek online
foglalkozásokat. Így a pályázatban megadott 2020.03.28., 2020.04.04., 2020.05.01., 2020.06.27.
2020.09.26-ra tervezett programok elmaradtak. Helyette: 2020.09.30-án a Népmese napi
rendezvényünkön tartottunk táncházat a gyermek korosztálynak, majd 2020.10.02-én Szüreti
mulatsággal örvendeztettük meg a fiatal és felnőtt korosztályt. Ez az eseményünk Táncház
találkozója volt a dunakanyar településeinek. Vácról, Szobról, Verőcéről és Nagymarosról is
érkeztek néptáncosok, Élőzenei Kísérettel (Erdőfű zenekar).
Továbbá a táncházak megvalósításához betervezett - utazási költséget B5 sorról áthelyeztük a B1 es sorra. Ennek indoka, hogy a megívott előadók és zenészek utazásra fordítandó díjat az előadás
színvonalának növelésére kívánták fordítani.
Köszönjük a támogatást!
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