9. Tánc-kiállítás – 2019. április 27-28.
Kulturális, rendezvény, melyet 2011 óta rendez meg hagyományosan a Berczik Sára Budai Táncklub, minden
esztendő áprilisában a Tánc világnapja alkalmából. A II. kerület három kulturális helyszínén gazdag
programmal várja az érdeklődőket a fesztivál. A programban táncművészeti verseny, elméleti és gyakorlati
szakmai előadások, workshop és képzőművészeti kiállítás szerepel.

ORSZÁGOS MODERN-KORTÁRS TÁNCMŰVÉSZETI VERSENY
Ideje: 2019. április 28. vasárnap
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
A fesztivál alkalmából rendezett táncverseny a Marczibányi Téri Művelődési Központ színháztermében lesz, két
időtartam kategóriában, három korosztályban és három táncműfajban.

VERSENYSZABÁLYZAT
Minden esetben kérjük, hogy alapos részletességgel tájékoztassák a táncpedagógusok a növendékeket és szüleiket a
versenyszabályzatban foglaltakról, mert a verseny napján fellépő, tájékozatlanság okán felmerülő problémák miatt
felelősséget nem vállalunk.
Verseny helyszíne
Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1027 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Színházterem
Nézőtér 340 fő befogadására alkalmas és engedélyezett.
Színpadtér: 8 m színpadnyílás; 8 m színpad mélység; 2 m előszínpad; 12 m belső szélesség. Kérjük figyelembe venni a
színpad méreteit!
Hang és fénytechnikai eszközök. Fények: hátsó gégen sor, derítés, 9 db fénykör, kis és nagy középső fénykör, jobb és bal
diagonál, színes fények, stroboszkóp, uv.

Nevezési feltételek:
Egy táncos maximum 3 koreográfiában szerepelhet a versenyen.
Időtartam kategóriák: 2-5 perces és 6-10 perces

Műfaji kategóriák
 kortárs tánc
 modern tánc
 modern balett
 jazz tánc
 mozdulatművészet
Korosztályi besorolás:
A korosztályokban fiatalabb maximum egy korcsoporttal feljebb indulhat, idősebb nem nevezhet fiatalabb
korosztályban

Korosztályok:
- gyermek (általános iskola alsó tagozat)
 junior (általános iskola felső tagozat)
 ifjúsági (középiskolás)
 felnőtt
Létszámkategóriák:
 Szóló
 Duó
 Csoport (max. 16 fő)
Nevezési díj:
8 000 Ft/2-5 perces koreográfia és 10 000 Ft/6-10 perces koreográfia
Fizetendő a helyszínen vagy átutalással a verseny kezdete előtt.
Átutalás esetén fizetés az alábbi címre, (melyről a befizetést igazoló szelvényt a verseny napján kérjük bemutatni):

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Adószám: 24065924-2-41
Bankszámlaszám: 12001008-01351837-00100005
Közleményben kérem feltüntetni: Tánc-kiállítás 2016
Amennyiben a versenyszám lemondásra kerül betegség esetén a nevezési díjat nem kell kifizetni.
Nevezési határidő: 2019. április 3.
Jelentkezési lap kitöltése:
Kérjük, hogy alapos körültekintéssel és felelősséggel töltsék ki a jelentkezők a nevezési lapot, mert a nevezés lezárása
után nem áll módunkban módosítani az adatokon.
Jelentkezés a http://www.budai-tancklub.hu/tanckiallitas.html oldalon letölthető jelentkezési lapon történhet
e-mailben a budaitancklub@marczi.hu email címen.

Versenyelőadások, fellépési sorrendek:
A nevezések lezárása után elkészült fellépési sorrendeken nem változtatunk. Amennyiben egy csoport több
koreográfiával is indul, az esetleges átjárások miatt szükséges minimum átöltözési időt kérjük előzetesen feltüntetni a
jelentkezési lapon.
Jegyvásárlás az előadásokra:
A nevezés lezárása után elküldött fellépési sorrendek és az előadásokba besorolás alapján kérjük alaposan figyelembe
venni, hogy melyik előadásra váltunk jegyet, mert visszaváltás, illetve csere nem lehetséges a jelentkezők magas
létszáma miatt.
A versenyelőadásokon a nézőtérre csak belépőjeggyel rendelkezők (családtag, érdeklődő, fellépő stb…) mehetnek be.
A nézőtéren állni, enni, inni nem lehet.
Minden résztvevő pedagógus kap egy sétálójegyet. A fellépők és kísérőik csak jeggyel nézhetik meg az előadásokat. A
340 fős nézőtéren állni nem lehet a szigorú tűzvédelmi előírások miatt. A belépőjegyek nem helyre szólnak. A jegyek
megvásárolhatók elővételben 2019. április 10-től a www.jegy.hu weboldalon és a helyszínen.

Várható program (A nevezések után a programváltozás jogát fenntartjuk!)
I.
II.
III.
IV.

előadás: Felnőtt 9.00-10.30. Eredményhirdetés: 11.00
előadás: Gyermek korosztály versenye 11.30-13.00 Eredményhirdetés: 13.30
előadás: Ifjúsági korosztály versenye 14.00-15.30 Eredményhirdetés: 16.00
előadás: Junior korosztály versenye 16.30-18.00 Eredményhirdetés: 18.30

Belépőjegy: 1000 Ft/előadás

Előadások protokolja
A műsorok folyamán, a színpadon kizárólag a fellépők és táncpedagógusaik tartózkodhatnak, és csak a soron következő
csoport. A további fellépők a fellépési sorrend szerit a színpadi közlekedő lépcsőnél sorakozhatnak.
Színpadra szólítás nincs. A csoportvezetőknek kell figyelemmel kísérniük a műsort.
Az eredményhirdetésen a néző téren tartózkodik a közönség és a fellépők, a táncpedagógusokat kérjük, hogy a
színpadtérben várakozzanak a színpadra szólításukig.

Regisztrálás a verseny napján:
A Marczibányi Téri Művelődési Központ 7.00 órakor nyit.
Munkaszüneti napokon a művelődési ház környékén a parkolásért nem kell fizetni.
Érkezéskor az előtérben, az információs pultnál vásárolhatók a maradék belépőjegyek és itt tájékoztatnak az öltözőkről.
Az emeleten, a színházterem melletti folyosón jelzett titkárságon van lehetőség az adminisztrációs ügyek elintézésére.
A nevezési díjak itt befizethetők.
Az előtérben elhelyezett tájékoztató táblán megtekinthetők a fellépési sorrendek és az öltözőbeosztás.
Zenei anyag:
A koreográfiák zenéjét technikai okok miatt pen drive adathordozón kérjük leadni érkezéskor, illetve a verseny
megkezdése előtt, a színházterem bal oldali bejárata mellett lévő technikai szobában, ahol a hang technikus bemásolja
a zenéket a könnyebb és pontosabb lejátszás érdekében.
A zene lejátszásakor előforduló problémákért felelőséget nem vállalunk.
Esetleges zenei probléma esetén kívánságra egyszer megismételhető a koreográfia bemutatása.

Kellékek eszközök használata:
A nagyobb díszleteket az előadás megkezdése előtt kérjük elhelyezni a színpadtérben a jelen lévő színpadmester
segítségével. Tűz- és robbanásveszélyes eszközöket, illetve gyantát és vizet a táncpadlóra, ne használjanak a színpadon.
Próba és színpadbejárás nincs.

Zsűri:
Értékelés, díjak: A verseny folyamán a szakmai zsűri a saját szubjektív véleménye alapján pontozza és rangsorolja a
látott koreográfiákat.
Minden esetben kiosztja az I, II, III. díjakat. (Pontazonosság estén több díjat is.) Amennyiben az adott korosztályi és
műfaji kategóriában egy induló nevezett és eléri a limitált minimum 15 pontot a 30 pontból, külön díjban részesül.
A zsűri fenntartja a jogát, hogy a koreográfiákat másik kategóriába átsorolja.
A verseny után a táncpedagógusok esetleges írásban (email) szakmai kérdéseit szívesen továbbítjuk a zsűri részére.
A helyszínen a zsűrinek nem áll módjában a koreográfiák szakmai értékelése.

Szeretettel várunk mindenkit a TÁNC ünnepén!

