Kedves Táncpedagógusok!
2013. június 15-18 kerül megrendezésre Balatonfüreden a X. Nemzetközi Sirály Táncfesztivál,
és szakmai kurzus, amelyre minden régi és új jelentkezőt nagy szeretettel vár a fesztivált
nagymértékben támogató Balatonfüred Város Önkormányzata, valamint a szervező, a Múzsa
Művészeti Egyesület.
A fesztivál programja:
2013.június 15. /szombat/: Ünnepélyes megnyitó, jubileumi műsoros fogadás a fesztiválon
szereplő csoportok vezetőinek, a támogatók az önkormányzat vezetőinek részvételével.
Fotó kiállítás a fesztivál elmúlt 10 évéről.
Verseny program:
2013.június 16-18. /vasárnap-kedd/: Verseny programok, valamennyi korcsoportban (gyermekjunior- ifjúsági-felnőtt) a délutáni és az esti órákban. Kisfaludy színpad
2013.június 18 /kedd/: Gálaműsor és a fesztiváldíjak átadása. Balaton Szabadidő és Konferencia
Központban
Szakmai kurzus 2013.június 16-18. /vasárnaptól-keddig/:
A kurzusokat vezető mesterekkel még folyik az egyeztetés, a választható lehetőségeket később
küldjük ki.
A fesztiváldíjakat a háromtagú társadalmi zsűri ítéli oda, kiegészülve két szakmai zsűritaggal. A
közönség is szavazhat, minden este közönségdíjat adunk át és a szavazók közül is sorsolunk
nyertest, aki szintén ajándékkal térhet haza.
A kurzusok délelőtti és délutáni órákban zajlanak a későbbiekben megadott időpontokban és
helyszíneken.
A Gálaműsort a Sirály Táncfesztivál legjobb műsorszámaiból állítjuk össze.
A versenybe kizárólag 2-5 perces műsorszámokkal lehet benevezni, bármely tánckategóriában és
minden korosztályban. Vegyes korosztály is lehetséges.
Nevezési díj: 2500 Ft/fő, amelyet a táncpedagógus összesítve, a következő bankszámlaszámra
átutalással fizethet be: ERSTE Bank: 11600006-00000000-46108306
Jelentkezni lehet csoportos (minimum 3fő, maximum 20 fő) produkcióval, szóló vagy duó
produkcióval.
Mindenki maga dönti el, hány koreográfiával indul a versenyben.
Kurzus díj: 5000 Ft/kurzus /vasárnaptól-keddig/
alkalmanként: 1500 Ft
Nevezési határidő:
2013.május 15.
Nevezési díj befizetésének határideje: 2013. május 31.
A nevezési díjak befizetését, amennyiben lehetséges kérjük a nevezési határidővel
megegyezően átutalni!

Jelentkezéseket a nevezési lapok pontos kitöltésével juttassátok el a következő E-mail címre:
roth.klari@chello.hu
Szállásfoglalás:
Kosztolányi Üdülő, Kisfaludy Üdülő, Kábelművek Üdülője:
Végh Endre, tel: 06-30/900-7451, e-mail: veghendre@invitel.hu
Kertészeti Szakközépiskola Kollégium: Varga Józsefné Marika, tel: 06-30/647-5745,
e-mail: vargajozsefne54@freemail.hu.
Érdeklődés esetén mindenki jelezze, hogy a Sirály Fesztivál vendége!
A fesztivállal kapcsolatban bármely kérdésetekre szívesen válaszolok, keressetek bizalommal!
Róthné Major Klára, tel: 06 20 978 66 41

HÉHN ZSUZSANNA
MÚZSA M. E.

RÓTHNÉ MAJOR KLÁRA
MŰV. VEZETŐ

Jelentkezési lap

Csoport neve:
Csoport címe:
Csoportvezető neve:
Korcsoport:
Kategória:
Koreográfia címe:
Koreográfus neve:
Koreográfiában résztvevők létszáma:
/ egyéni, duett koreográfia esetén az előadók neve/

X. NEMZETKÖZI SIRÁLY TÁNCFESZTIVÁL
JELENTKEZÉSI LAP
KORCSOPORT (A megfelelőt kérjük aláhúzni!)
GYERMEK
általános iskola
alsó tagozata

JUNIOR
általános iskola
felső tagozata

IFJÚSÁGI
középiskolai korosztály

FELNŐTT
19 évtől

AZ ELŐADÓ CSOPORT / SZÓLISTA / DUÓ / STB. NEVE:
SZÉKHELYE: (ami az oklevélre kerül).
MŰVÉSZETI VEZETŐ NEVE…………………………
CÍME: ………………………
MOBILSZÁMA: ………………………………………………………...
E-MAIL CÍME: (A további levelezés ezen történik!)
……………………………………………………………………….
A PRODUKCIÓ CÍME: …………………………………………………………................
MŰFAJA:……………………………………………………………………………..
KOREOGRÁFUS / RENDEZŐ:………………………………
ZENESZERZŐ:………………………………... MINIDISC /CD (Aláhúzni!)
IDŐTARTAM: …………………………… ELŐADÓK LÉTSZÁMA: ………..FŐ
AZ ADOTT KOROSZTÁLYBAN INDULÓK LÉTSZÁMA………..FŐ
VILÁGÍTÁSI – TECHNIKAI IGÉNYEK: (Az előadást ismerő technikust mindenkinek hoznia kell
magával, aki segíteni tudja a helyi műszaki személyzetet!)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
A speciális felszereléseket: pl. kellékek, díszlet, jelmez, UV, stroboszkóp, stb. mindenki hozza
magával!
Dátum: ……………………………………

Aláírás
Kérjük, minden produkcióhoz új jelentkezési lapot töltsön ki!

