Romániai Magyar Néptánc Egyesület – Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din România
520055 str. Kós Károly nr. 5/A – Sf. Gheorghe – jud. Covasna; telefon-fax: 00-40-267-318577
e-mail: office@neptanc.ro, web: www.neptanc.ro

......... / .........................
ÉVES BESZÁMOLÓ
2015

A Mozdulatokba vésett gyökerek című projekt elindítása:
Sepsiszentgyörgy, 2015. ápr.
2015. április 17-én a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elindította legújabb projektjét
Mozdulatokba vésett gyökerek - A romániai magyar kisebbség kulturális szellemi örökségének
digitális megörzése címmel. Ez az intézmény életének eddigi legnagyobb projektje, teljes
költségvetése 247.485 lej; az összeg 90%-át vissza nem térítendő támogatásként az Izland,
Lichtenstein és Norvégia által létrehozott EGT Finanszírozási Mechanizmus állja, 10%-a pedig
önrész. 2015. június 16-án sajtókonferencia keretén belül volt először bemutatva a projekt.
A projekt ideje 13 hónap, 2016 április végéig tart, s a célok közé tartozik egy dokumentáló,
digitalizáló és archiváló központ létrehozása olyan néprajzi gyűjtések feldolgozására, amelyek
mostanig magánkézben voltak, illetve a gyűjtések digitális formában való közzététele egy 3 nyelvű
(magyar, román, angol) honlapon.
Az említett honlap nem sokkal a
projekt indítása után létrejött és
megtekinthető a www.folkmedia.ro
címen.
Továbbá
a
projekt
befejeztével
egy
30
lemezt
tartalmazó
DVD
kollekció
is
publikálása is tervben van, illetve
120 kollekció ingyenes kiosztására
kerül majd sor a romániai kulturális
intézmények körében.
Az iroda átalakítása, a projekt-csapat kibővítése:
A Mozdulatokba vésett gyökerek című projekt elindítása során szükségessé vált a Romániai Magyar
Néptánc Egyesület irodájának átalakítása annak érdekében, hogy több helyet biztosítsunk a
dokumentáló, archiváló és digitalizáló központnak. Ugyanekkor kibővült a projekt csapata: egy
digitalizáló technikus alkalmazására került sor, illetve a projektmenedzser is kicserélődött.
X. Jubileumi Erdélyi Táncházzenészek Találkozója: Borospatak, Gyimes
Az év első nagyszabású rendezvénye az Erdélyi Táncházzenészek Találkozója, 2015-ben élte me a
10. alkalmat. A rendezvény a gyimesi Borospatakon került megszervezésre 2015. május 7-10.
között, a RMNE szervező partnere a Virtus Egyesület volt. A rendezvényre az eddigieknél is több
résztvevő látogatott el, összesen 150-en jöttek, nem csak az országból. A szakmai előadók mellett
különleges meghívottak is voltak: olyan zenész adatközlők, akiknek sok jelenlévő köszönheti
tudását.
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Molnár Szabolcs, a rendezvény főszervezője, most
utoljára vállalta magára a szervezési munkálatokat, a
tisztséget átadta Orendi Istvánnak, a székelyudvarhelyi
Udvarhely Néptáncműhely vezetőjének. Mivel ő maga is
zenész, nagy fontosságot tulajdonít a rendezvénynek s
annak, hogy 10 év után is megszervezésre kerüljön. A
változás új helyszínt hoz magával, 2016ban a Székelyudvarhely melletti Ivó ad
otthont a 4 napos rendezvénynek.
Adatközlők adományalapja:
Az Erdélyi Táncházzenész Találkozó alkalmával a Virtus Egyesület
kezdeményezésével Egyesületünk egy adományalapot hozott létre a már
kiöregedett, nehéz megélhetéssel rendelkező zenészek megsegítése érdekében.
Az erdélyi rendezvények, fesztiválok, táncházak stb. alkalmával egy-egy (a képen
látható) adománydobozt helyeznek el, amibe bárki beteheti adományát. A
dobozokban összegyűlt pénzösszeg egy erre léltrehozott kontszámra kerül fel.
Ugyanerre a kontszámra utalni is lehet adományokat.
"Ekete, pekete..." Pedagógusképző:
Zilah, 2015. márc. - jún.
Nagyvárad, 2015. dec. - 2016. febr.
2015. tavaszán Zilahon zajlott az "Ekete, pekete..." Pedagógusképző. A képzés 2008 óta kerül
megszervezésre. Vándorrendezvény lévén, Erdély több városában sor került rá. Ezúttal 36
pedagógus érkezett Szilágy megye teljes területéről, valamint a környező megyékből. A képzés 72
órán át zajlott 4 hétvégébe sűrítve és 2015. jún. 7-én zárult. A RMNE társszervezője és a
rendezvény házigazdája a Szilágy Megyei Kulturális Központ volt.
A

múlt év során másodszor is sor került a képzésre,
ezúttal Nagyváradon; házigazda és társszervező a Csillagocska Alapítvány. 2015. dec. 12-13-tól
2016. febr. 27-ig tartó rendezvényen 33 pedagógus vett részt Nagyváradról és környékéről.
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"Tartsd táncosaidat kiváló formában!" műhelymunka:
Sepsiszentgyörgy, 2015. szept. 25-27.
Kolozsvár, 2015. nov. 6-8.
A pedagógusoknak, néptáncoktatóknak, táncosoknak és
koreográfusoknak szóló műhelymunkára először 2014ben került sor. A rendezvény nagy érdeklődésnek
örvendett, ezért a szervezők arra az elhatározásra
jutottak, hogy 2015-ben két helyszínen is megszervezik.
Az első helyszín Sepsiszentgyörgy volt szept. 15-17.
között, ahova több mint 20 résztvevő látogatott el.
Másodszorra Kolozsváron gyűltek össze a tanulni vágyók
nov. 6-8. között, 39 résztvevővel zajlott a műhelymunka.
Annak ellenére, hogy a rendezvény rövid múlttal rendelkezik, az érdeklődés hamar terjedt, ami
bizonyítja egy ilyen műhelymunka szükségességét. A szervezők szeretnék minél több erdélyi
városba eljuttatni annak érdekében, hogy minél több táncpedagógus, táncos, koreográfus stb.
továbbképezhesse magát.
IX. Erdélyi Néptánc Antológia:
Székelyudvarhely, 2015. nov. 14.
Ahogy eddig minden évben, most is megszervezésre került a Romániai Magyar Néptánc Egyesület
egyik legfontosabb rendezvénye, az Erdélyi Néptánc Antológia. Az év elején zajló előválogatásra
sok erdélyi néptáncegyüttes jelentkezett koreográfiáikkal, közülük három tagú zsűri választotta ki azt
a 7 koreográfiát, amelyeket a Gálaműsoron is meg lehetett tekinteni, 3 gyermekegyüttes és 4
ifjúsági, illetve felnőtt együttes léphetett színpadra. A Gálaműsor színpadán a következő együttesek
mutatkoztak meg: Kis-Kikerics Néptáncegyüttes Segesvárról, Urusos Néptáncegyüttes
Oroszhegyről, Berekenye Néptáncegyüttes Szilágycsehről, Kincskeresők Néptáncegyüttes
Sepsiszentgyörgyről, Perkő Néptáncegyüttes Kézdiszentlélekről, Ördögtérgye és Szarkaláb
Néptáncegyüttesek Kolozsvárról.
A Gálaműsorra nov. 14-én került
sor Székelyudvarhelyen, házigazda
az Udvarhely Néptáncműhely volt,
egyike az Erdélyben működő
hivatásos együtteseknek. A fellépő
táncosokon kívül sokan jöttek
megnézni kedvenc együtteseiket,
táncostársaikat, több mint 200
személy vett részt. A Gálaműsoron
ezúttal is részt vett egy 4 tagú zsűri:
Polgár Emília hivatásos táncos; Benő Barna Zsolt hivatásos táncos, pedagógus, koreográfus; Dr.
Kiskamoni-Szalay Zoltán népzenekutató, egyetemi docens; valamint László Csaba koreográfus,
együttesvezető. A Gála után tartott kiértékelőn a zsűri hasznos tanácsokkal látta el az
együttesvezetőket és mindenik csoportból néhány táncost. A program befejeztével a táncosok,
együttesvezetők, zsűri és a szervezők vacsorával összekötött táncházban lazítottak.
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Oktatási segédjegyzet sorozat 3. kötete - Népi gyermekjátékok:
2013-ban
a
Romániai
Magyar
Néptánc
Egyesület
kezdeményezésére jött létre egy olyan sorozat kiadása, ami a népi
kultúra és magyar folklór oktatásával foglalkozik. Az első két kötet
Néptánc és Népzene címmel jelent meg, az "Ekete, pekete..."
Pedagógusképző segédjegyzeteként, amely rendezvényt a RMNE
már évek óta megszervez. 2015-ben Népi gyermekjátékok címmel
jelent meg az eddigiekhez viszonyítva egy játékleírásokkal és
rigmusokkal jóval gazdagabb, összetettebb elméleti résszel ellátott
kiadvány. Hozzátartozik egy DVD és egy CD melléklet, ami a
könyvben szereplő gyermekjátékokat és énekeket tartalmazza.
2015-ben szervezőpartnerünk volt a Kovászna Megyei Művelődési
Központ. A kiadvány egyik támogatója a Bethlen Gábor Alap volt.
Támogatóink
segítségével
sikerült
teljesíteni
egyik
fő
célkitűzésünket: 64 romániai kulturális intézmény ingyenesen jutott
hozzá összesen 540 kötethez.
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a Bethlen Gábor Alapnak a nyújtott támogatásáért.
Mindezek a programok nem jöhettek volna létre a segítségük nélkül. Bizunk benne, hogy
munkánkat a következő években is fontosnak tartják. További terveink között szerepel:
az Oktatási segédjegyzet sorozat 4. kötetének kiadása, néprajzi gyűjtések feldolgozása, A Romániai
Magyar Néptánc Egyesület főbb rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása:
 XI. Erdélyi Táncházzenészek Találkozója (2016. máj. 19-22.)
 X. Erdélyi Néptánc Antológia (előválogatás 2016. március-április, Gálaműsor 2016. nov. 5.)
 "Ekete, pekete..." Pedagógusképző
 "Tartsd táncosaidat kiváló formában!" műhelymunka
 a Mozdulatokba vésett gyökerek című projekt program szerinti befejezése és népszerűsítése.

Sepsiszentgyörgy, 2015. dec. 17.
Tisztelettel,
Bartha Ágnes
irodavezető
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