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Lansarea proiectului Roots in Our Moves
În 17 aprilie 2015 Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din România a început un proiect nou
intitulat Roots in Our Moves - Patrimoniul cultural imaterial digitizat al minorității maghiare din
România. Valoarea totală a proiectului este 247.485 lei, din care 90% finanțare obținută și 10%
surse proprii ale promotorului de proiect; și este finanțat prin Granturi SEE oferit de Islanda,
Lichtenstein și Norvegia. Durata este 13 luni, începând de aprilie 2015 și are ca obiectiv principal
crearea unui centru de arhivare, catalogizare și digitizare pentru prelucrarea colecțiilor și materialelor
folclorice aflate până acum în mâini private. Din materialele prelucrate vor fi publicate dansuri,
muzică și cântece, cât și fotografii
pe o platformă online în trei limbi
(maghiară, română și engleză).
Acest site a fost creată și poate fi
vizitată
pe
www.folkmedia.ro.
Totodată, la terminarea proiectului,
va fi publicată și o colecție DVD
alcătuită din 30 de discuri, ceea ce
va fi distribuită cu titlu gratuit către
120 instituții culturale din întreaga
țară.
În data de 16 iunie 2015 a avut loc o conferință de presă dedicat special pentru lansarea proiectului.
Renovarea biroului, extinderea echipei de proiect
Cu lansarea proiectului Roots in Our Moves a fost necesar renovarea biroului cu scopul de a crea un
centru de arhivare, catalogizare și digitizare. Totodată s-a extins echipa de proiect: a fost angajat un
tehnician de digitizare special pentru proiect, iar managerul de proiecte a fost schimbată, angajând o
colegă nouă pentru acest post.
Întâlnirea muzicienilor tradiționali, ediția a X-a - Valea Boroș
Primul eveniment dintr-un an calendaristic, cu un mare număr de participanți, este Întâlnirea
muzicienilor tradiționali, în anul 2015 s-a ajuns la ediția a X-a. Întâlnirea a avut loc în Valea Boroș
între 7-10 mai 2015, partenerul în organizare fiind Asociația Virtus. Organizatorii s-au bucurat de un
număr mare de participanți, în total au fost aproape 150 de persoane veniți din România și din afara
țării. Pe lângă prelegerile susținute de diferiți specialiști, au fost prezenți și invitați speciali: tezaure
vii, muzicieni de la care mulți au avut de învățat.
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La această ediție organizatorul, domnul Molnár
Szabolcs, a fost de ultima dată gazda
evenimentului. După cum s-a aflat puțin timp în
urmă, dl. Molnár a predat organizarea d-lui
Orendi István, conductorului Ansamblului de
Dans Udvarhely Táncműhely, din Odorheiu
Secuiesc. Fiind și el muzician, precis va atribui o
importanță deosebită Întâlnirii muzicienilor și va
face tot posibilul ca obiceiul să
se continuă și după 10 ani.
Această
schimbare
însă
aduce o locație nouă, în anul
2016 evenimentul va avea loc
în Izvoare, lăngă Odorheiu Secuiesc.
Fond de donații pentru tezaure vii
La evenimentul Întâlnirea muzicienilor tradiționali s-a prezentat inițiativa Asociației
Virtus împreună cu Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din România despre
crearea unui fond de donații pentru ajutarea tezaurelor vii, muzicienilor cu un nivel
de trai scăzut. Punem la dispoziție câte o cutie de donații în cât mai multe case de
dansuri și evenimente din Transilvania, ca să poate dona oricine vrea. Banii
adunați în cutii vor fi cumulați pe un cont creat special pentru acest program.
Totodată pe acest cont se pot vira donații și în direct.
”Ekete, pekete...” îndeletniciri tradiționale - Zalău și Oradea
Dealungul primăverii a avut loc cursul pentru pedagogi ”Ekete, pekete...” îndeletniciri tradiționale, de
această dată la Zalău. Acest curs este organizat de câțiva ani, în mai multe localități și este deja
așteptat de pedagogi din întregul teritoriu al Transilvaniei. Ca de fiecare dată și în acest an cursul sa realizat cu ajutorul mai multor finanțatori. Au venit participanți din întreg județul Sălaj dar și din
județele învecinate. Au fost în total 36 de participanți. Cursul a ținut 72 de ore, împărțite în 4 sfârșituri
de săptămână, și s-a terminat în 7 iunie 2015. Partenerul în organizare a fost Centrul de Cultură și
Artă al Județului Sălaj.
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Dealungul anului, cursul ”Ekete, pekete...” îndeletniciri tradiționale a fost organizat încă o dată, în
Oradea, partenerul fiind Fundația Csillagocska. Programul a început pe 12-13 decembrie 2015 și va
ține până la sfârșitul lunii februarie 2016. La acest eveniment participă 33 de pedagogi.
Workshop - Arta coregrafierii, tehnici de instruire, motivație în grup - Sf. Gheorghe și ClujNapoca
Workshopul dedicat special pentru pedagogi, instructori
de dans, coregrafi și dansatori a fost organizată pentru
prima oară în anul 2014. Având un interes mare
organizatorii au decis să organizeze evenimentul în două
locații diferite în acest an. Primul a avut loc în Sfântu
Gheorghe între 25-27 septembrie 2015 cu peste 20 de
participanți; iar al doilea în Cluj-Napoca între 6-8
noiembrie 2015, având 39 de participanți. Ținând cont de
faptul că este vorba de un curs cu un trecut scurt,
interesul către eveniment este destul de mare.
Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste, ediția IX-a - Odorheiu Secuiesc
Ca în fiecare an și acum a avut loc evenimentul cu cea mai mare importanță din viața Asociației,
Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste. La începutul anului s-au înscris multe ansambluri din
Transilvania, din care juriul compus din trei specialiști a ales 7 ansambluri care au fost invitate să-și
prezinte coregrafiile alese pe scena Spectacolului de Gală. Din aceste 7 ansambluri, 3 au fost
grupuri de copii și 4 de tineret, adulți. Cei aleși au fost următorii: Ansamblul Kis-Kikerics din
Sighișoara, Ansamblul Urusos din Dealu, Ansamblul Berekenye din Cehu Silvaniei, Ansamblul
Kincskeresők din Sf. Gheorghe, Ansamblul Perkő din Sânzieni, Ansamblul Ördögtérgye și
Ansamblul Szarkaláb ambele din Cluj-Napoca.
Spectacolul de Gală a avut loc la
Odorheiu Secuiesc în 14 noiembrie
2015, cu găzduirea Ansamblului de
Dans Udvarhely Táncműhely, unul
dintre ansamblurile profesioniste din
Transilvania. Lângă participanții
care s-au urcat pe scenă au venit
mulți să-și vadă ansamblul preferat
și colegii. Spectacolul a fost vizionat
și această dată de un juriu alcătuit
din 4 membrii, aceștia fiind: Benő
Barna Zsolt dansator profesionist, pedagog, coregraf; Dr. Kiskamoni-Szalay Zoltán cercetător de
muzică tradițională, conferențiar; László Csaba coregraf, conductor de ansamblu; Polgár
Emília dansator profesionist. Într-o evaluare profesională care a avut loc după Spectacolul de Gală,
conductorii de ansambluri și câțva dansatori au primit sfaturi utile pentru viitor. După terminarea
programului, toți participanții, juriul și organizatorii s-au relaxat în casa dansului popular.
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Al treilea volum din seria cărților de specialitate, cu titlul ”Népi gyermekjátékok" (Jocuri
tradiționale de copii)
În anul 2013 Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din
România a avut inițiativa de a publica o serie de cărți de
specialitate legate de cultura și folclorul minorității maghiare din
România. Primele două volume intitulate Néptánc (Dansuri
tradiționale) și Népzene (Muzică populară) au fost publicate
special ca ajutor al cursului ”Ekete, pekete” îndeletniciri
tradiționale, organizat de mai mulți ani de Asociație. În acest an
publicația, având titlul Nepi gyermekjátékok (Jocuri de copii) a
devenit mai complexă, cu un conținut de teorie și practică mai
importantă și multe descrieri de jocuri pentru o utilizare mai
ușoară. Volumul are două anexe, un suport DVD și un suport
CD care conțin jocuri și cântece de copii. În acest an Asociația
a lucrat în parteneriat cu Centrul de Cultură al Județului
Covasna, obținând finanțare din mai multe surse pentru
această publicație.
Principalul proiect legat de această carte al Asociației a fost
distribuirea a 540 de volumuri cu titlu gratuit către 64 instituții
culturale din România cu ajutorul Departamentului pentru
Relații Interetnice din București.
Mulțumim pentru sprijinul oferit de Dvs., toate aceste programe nu ar fi putut realizate fără
finanțarea UDMR. Sperăm că munca noastră va fi considerată importantă și în viitor. Planurile
noastre sunt: publicarea celui de al patrulea volum din seria cărților de specialitate, prelucrarea
materialelor de specialitate, organizarea și derularea evenimentelor de amploare al Asociației:
Întâlnirea muzicienilor tradiționali (19-22 mai 2016) Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste,
organizarea cursului pentru pedagogi ”Ekete, pekete” și Workshop-ului. Totodată proiectul Roots in
Our Moves va fi finalizată și promovată conform planului.

Cu stimă,
Gábor Ágnes
manager proiecte

Sf. Gheorghe, 17 decembrie 2015
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