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Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din România beneficiază de o finanțare cu caracter
permanent pentru a desfășura activitățile sale stipulate în statut. Conform Statutului, asociația organizează
diferite cursuri de formare pentru pedagogi, coregrafi și dansatori, organizează sau sprijină acțiuni și
festivaluri în domeniul muzicii și dansului popular. Din 2005, în incinta Casei Mives din Sf. Gheorghe
funcționează biroul Asociației – de aici sunt coordonate și organizate diferitele acțiuni și evenimente, sunt
întocmite proiecte de finanțare în vederea finanățrii evenimentelor. Tot în acest birou se găsește arhiva de
specialitate al Asociației, în care sunt peste 150 de cărți, cca. 100 CD-uri muzicale, înregistrări video, DVD,
cât și materiale digitale pe două hard disk-uri externe – cca 1,5 TB de culegeri - filmări, muzică, dansuri etc.
Biroul are sarcina de a ține legătura cu membrii Asociației, de a răspunde la solicitările acestora în
ceea ce privește festivalurile internaționale, întocmirea proiectelor de finanțare, cât și identificarea unor
materiale de specialitate. Evenimentele de anvergură ale Asociației, care sunt organizate în fiecare an sunt:
Luna mai: Întâlnirea Muzicienilor Tradiționali din Transilvania
Acest eveniment este sprijinit de Asociație încă de la prima ediție al acestuia. În 2012 am avut plăcerea să
organizăm cea de a VII-a ediție al Întâlnirii. Evenimentul, la rândul lui a adus rezultate semnificative în cei
șapte ani de existență:
- mai multe formații de muzicieni alcătuite din tineri,
- un CD muzical înregistrat la una dintre Întâlniri, pus pe piață de producătorul Tempo SRL,
- un film cu două părți înregistrat de Duna TV Ungaria,
- participare la diferite concerte și concursuri
- distincții obținute de muzicieni
O parte din aceste rezultate sunt direct legate de Întâlnirea Muzicienilor Tradiționali, celelalte sunt
rezultate conexe, acest segment al vieții culturale fortificându-se de când organizăm evenimentul. În cadrul
celor patru zile, în fiecare an avem invitați specialiști, care țin prelegeri despre dinastiile de muzicieni
tradiționali, despre manufactură sau prim ajutor al instrumentelor muzicale, despre diferitele zone
etnografice, și aspectele, dezvoltarea stilistică a acestora.
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Muzicienii participanți au posibilitatea de a cânta împreună, de a învăța unul de la celălalt. Tinerii pot
însușii tehnici folosite de muzicienii mai în vârstă – muzicieni invitați din sate, unde mai sunt prezezente
dansurile și muzica tradițiomală. În incinta șurii de dans al Pensiunii Valea Boroș sunt organizate concertele
de seară, cât și casa de dans din ultima seară al Întâlnirii – aici fiind invitat și publicul larg. La Întâlnirea
Muzicienilor Tradiționali din Transilvania, de regulă participă în jur de 80-100 de muzicieni, iar în ultima
seară, numărul publicului ajunge la peste 100 de persoane.
August: Tabăra de creație și coregrafie

În anii anteriori, Asociația a organizat mai multe cursuri pentru coregrafi, acestea fiind organizate în Sf.
Gheorghe, în weekenduri. Invitații acestor cursuri au fost specialiști din străinătate și din țară – regizori,
coregrafi, etnografi, muzicologi etc.
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La aceste cursuri s-a exprimat nevoia pentru o tabără de creație și coregrafie, participanții doresc să stea
împreună mai mult timp cu specialiștii din domeniu, doresc să fie incluse în program și metode practice.
Drept răspuns la acest apel, în august 2012 am organizat prima ediție a Taberei de Creație și Coregrafie în
Bicfalău (jud. Covasna). În tabără participanții au avut posibilitatea de a se prezenta cu sinopsuri, idei de
coregrafie sau spectacole pregândite, pentru realizarea acestora au primit îndrumare din partea D-nului
Novák Ferenc „Tata” – un renumit coregraf și dramaturg din Ungaria, cât și de la D-nul Stoller Antal –
regizor coregraf tot din Ungaria. Totodată, specialiștii au prezentat mai multe coregrafii, spectacole de
anvergură din domeniul dansurilor populare, sau jocuri populare de copii, acestea fiind urmărite de pe
înregistrări și analizate ulterior de către participanți. D-nul Orza Călin a adus mai multe spectacole de dans
modern, a prezentat aspecte și posibilități ale exprimării artistice pe scenă, a atenționat coregrafii
participanți să aibă grijă la clișee și stereotipuri care trebuiesc ocolite. În cadrul programului a fost inclus și
D-nul Dr. Szalay Zoltán muzicolog și etnograf, sarcina dânsului fiind să îndrume coregrafii către alegerea
corectă și selectarea optimă a diferitelor materiale, înregistrări și culegeri muzicale, cât și editarea acestora.

Octombrie: Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste, ed. a VI-a
În urmă cu câțiva ani am început să organizăm Forumul Ansamblurilor Neprofesiniste, cu ideea de a
se dezvolta, de a ajunge la un standard ridicat în ceea ce privește participanții la acest eveniment. Sunt sute
de ansambluri neprofesioniste în diferite categorii de vârstă, care își desfășoară activitatea în diferite regiuni,
sarcina lor fiind să păstreze și să revitalizeze artele tradiționale. Munca lor este foarte importantă, generația
în creștere are posibilitatea de a se întâlni cu valori tradiționale adevărate, pot să crească într-un mediu
culturat, civilizat, pot să-și dezvolte propria lor personalitate.
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Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste este un festival aparte, un concurs care nu premiază ci
evidențiază cei buni. Ansamblurile care doresc să fie invitați la Spectacolul de Gală, se înscriu în primăvară
la competiție cu două coregrafii înregistrate. Aceste coregrafii sunt analizate de un juriu, iar cei mai buni
sunt selectate și invitate să participe la Spectacolul de Gală al evenimentului – care este organizat în fiecare
an în luna octombrie. La spectacolul de gală sunt invitați primele zece ansambluri. Pe parcursul
spectacolului, coregrafiile sunt urmărite de cinci specialiști, evenimentul sfârșindu-se cu analiza celor
văzute, cu îndrumarea participanților în vederea dezvoltării. După spectacol, având în vedere opțiunile
juriului, sunt înmânate invitații la diferite festivaluri de renume. Anul acesta am avut deosebita plăcere să
organizăm evenimentul la Oradea. În 2012 s-au înscris la preselecție 21 ansambluri. Ansamblurile invitate să
participe la Spectacolul de Gală au fost: Ördögtérgye – Cluj Napoca, Csillagocska – Oradea, Bogáncs – Cluj
Napoca, Kikerics – Sighișoara, Százlábú – Sf. Gheorghe, Zurboló – Cluj Napoca, Holtmaros – Lunca
Mureșului, Terbete – Zalău, Kökényes – Târnăveni, Bekecs – Miercurea Nirajului.
Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din România organizează cursuri pentru pedagogi, cursul fiind
intitulat după un renumit joc folcloric ”Ekete, pekete...” îndeletniciri tradiționale. În cadrul acestui curs,
pedagogii învață mult despre folclorul de copii, au ore de dansuri populare și cântece, au posibilitatea să
însușească diferite tehnici de meșteșugărit, totodată sunt incluse și activități psiho-pedagogice. Aceste
cursuri pentru pedagogi sunt organizate în fiecare toamnă - finalizându-se în primăvara anului care urmează.
În martie 2012 s-a terminat cursul pentru 29 pedagogi la Sf. Gheorghe și pentru 48 pedagogi la Odorheiu
Secuiesc. Momentan avem un grup de 23 de pedagogi cu locația Sf. Gheorghe. Cursul este inclus în
programul Casei Corpului Didactic al Județului Covasna.
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Planurile noastre pentru anul următor sunt: - organizarea evenimentelor proprii de anvergură, și anume
Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste – la Zalău, unde avem acordul și dorința de colaborare a Centrului
Cultural din localitate, Întâlnirea Muzicienilor Tradiționali la Valea Boroș, colaborare în organizarea
Forumului Ansamblurilor Profesioniste, care va fi organizat la Tg. Mureș. Totodată dorim să pornim
programul de digitalizare și clasificarea cărților și materialelor de specialitate. Această acțiune se poate
desfășura în funcție de obținerea unor fonduri, din care dorim să achiziționăm un calculator cu performanță
ridicată. Totodată este necesară și realizarea unui site web performant, actualul site, realizat în sistem
Yoomla s-a dovedit a fi prea vulnerabil. Am avut nenumărate probleme, am suferit mai multe atacuri, de
aceea momentan site-ul nu funcționează, numai static.
Mulțumim pentru sprijinul acordat Asociației, totodată sperăm că și planurile noastre de viitor vor
obține sprijinul Dvs.
Cu stimă,

Kerezsi Hajnalka
manager proiecte

Sf. Gheorghe,
07.12.2012.

L.Ș.

Deák Gyula Levente
președinte
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