XVII. „VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE”
Népdalénekes Palánták és Ifjak Kárpát-medencei Találkozója Domokos Pál Péter
Emlékére 2018. május 7-én, hétfőn 14 órától
A Bp. XI. Sopron u. 50. szám alatti Domokos Pál Péter Általános Iskolában tizenhetedik
alkalommal rendezzük meg a találkozót, mellyel a határainkon innen és túl élő általános és
középiskolás korú, népdalokat kedvelő diákoknak kínálunk versenymentes bemutatkozási és
ismerkedési lehetőséget.
Nevezni csak népdalokkal, vagy népi gyermekdalokkal lehet. Elsősorban régi stílusú magyar népdalok,
vagy népi gyermekdalok megszólaltatását várjuk önálló előadásban és népviseletben.
Értékelési szempontok: tiszta hangzás, szép kiejtés, átélt előadás, tudásszintnek és
korosztálynak megfelelő dalválasztás, öltözet (népviselet), a felsorolt dalok száma.
Nevezési lapként egy keresztben félbehajtott A/4-es méretű rajzlapot kérünk az érkezésnél
leadni, melynek külsejét az énekes saját kezűleg, a témának megfelelően színezi ki, feltűnteti
rajta nevét, iskoláját és életkorát.
Belül a választott dalokat (az alsós korosztálynál (1.-2.-osztályosok hármat, 3-4-esek 4-et,
nagyobbaknál legkevesebb ötöt), kérjük felsorolni a forrás feltűntetésével. A nevezési lapról
először egy szabadon választott dalt, majd a zsűri által kiválasztott egy dalt kell elénekelni.
A zsűri a legszebb nevezési lapokat és a népviseletet külön jutalmazza.
Domokos Pál Péter tiszteletére a felsorolt dalok között legalább egy ének (de minél több) a
következő tájegységek egyikéről szerepeljen: Bukovina, Felcsík, Gyimes, Moldva.
Ahol még fellelhetők a helyi hagyományok, az onnan érkezők főleg azokból készüljenek.
Érkezés, regisztráció 13.00-tól – 13.45-ig. Ünnepélyes megnyitó 14.00-kor. A dalok
bemutatása 14.30-tól 15.45-ig két különböző teremben. Míg a zsűri felkészül az értékelésre,
kínálással, táncházzal töltjük az időt. Értékelés 17-től 17.30-ig. A jelentkezők létszámától
függően a műsorban fél órás eltolódás lehetséges.
A műsoridő keretei miatt mind a három korosztályban (1-4, 5-8, középiskolás)
korosztályonként az első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, ezért kérjük, mielőbb jelezzék
részvételi szándékukat. Túljelentkezés esetén május 8.-án Budaörsön a Jókai Mór Művelődési
Központban biztosítunk lehetőséget hasonló lebonyolítással. A zsűri mindkét napról választ
énekeseket a május 8.-ai 19 órakor kezdődő budaörsi gálaműsorba.
Minden érdeklődőt, kísérőt és hozzátartozót szeretettel várunk.
Gondos felkészülést és sikeres bemutatkozást kíván a találkozó szervező közössége és
Tündik Tamás néphagyomány-és néptánc tanító.
A jelentkezőknek legkésőbb 2018. április 20-ig honlapunkon lehet regisztrálni a
www.gyepuk.hu weboldalon, vagy információkat lehet kérni: Domokos Iskola:
Tel/fax: +36 1 206-2095, + 36 1 204-1201, ill. Tündik Tamás: +36 30 698-6018, +36 20 6626667, vagy a rendezvény támogatója, a Gyepűk Népe Alapítvány e-mail:
tundik.tamas@gmail.com

