
Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Tábora  
 
A program időpontja: 2017. július 9-14. 
A program helyszíne: Kiscsősz 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 80-150 fő 
 

A magyar táncélet fiatal korosztálya és az oktatással, együttesek szervezésével foglalkozó réteg 

egyaránt képviseltette magát az idei Gyakorló Néptáncosok és Táncoktatók Táborán. A program 

kapcsolódott a Dűvő Népzenei táborhoz, így a jelentős létszám mellett kiemelkedő szakmai értéket is 

képviselt.  

A tánctábor hagyományosan hat napon át zajlott, két naponta váltott táncanyagok tanítása mellett. 

Eredeti célunk maradéktalanul megvalósult. Olyan érdeklődői kört céloztunk meg, amelynek tagjai 

már régóta tanulják, gyakorolják, vagy már tanítják a néptáncot. A tanulás tempójára jellemző, hogy a 

mesterek két-két nap alatt szinte teljes merítést mutattak be a választott anyagokból. A megtanult 

táncok néhány hetes további ráfordítást követően továbbadható, tanítható minőségben rögzültek a 

táborozókban. 

A résztvevők összetétele mind korosztályt, mind földrajzi elhelyezkedést tekintve vegyes volt. Többen 

jelentkeztek a középkorú táncoktatók, együttes vezetők köréből, emellett soka fiatal érdeklődő is 

volt. A Magyar Táncművészeti Egyetem a teljes kis tagozattal képviseltette magát. Büszkék vagyunk a 

nemzetközi érdeklődésre, melynek köszönhetően határon túli területekről, Angliából, Hollandiából, 

Németországból is érkezetek résztvevők.  

A táncanyagok az alábbiak szerint alakultak: 

Július 9-10.: Bogyiszlói táncok Busai Norberttel és Busai Zsuzsannával 

Július 11-12.: Felcsíki táncok Kádár Ignáccal és Nagypál Anettel 

Július 13-14.: Mezőkölpényi táncok Szabó Szilárddal és Németh Ildikóval 

Mindhárom oktatópár nagy felkészültséggel és szakmai igyekezettel végezte munkáját, tanítványaikat 

magukkal ragadva rövid idő alatt tiszta, stílusos tánctudás adtak át. A próbák naponta 3-3 órában 

zajlottak, az ebédszünetben hosszabb pihenőt biztosítva. Esténként lehetőség nyílott a zenei tábor 

hallgatóihoz való kapcsolódásra, így kiváló hangulatú táncházak alakultak ki a falu különböző 

pontjain.  

Kiemelkedő este volt a csütörtöki, amikor Novák Ferenc „Tata” tartott előadást a magyar néptánc 

évszázadairól. A néprajzkutató, rendező, koreográfus a nézőtéri padokhoz láncolta hallgatóságát, 

miközben hatalmas ismeretanyagot adott át, mindössze másfél óra alatt. Az élményt adó szöveges 

szakaszokat táncbetétek színesítették, melyek az adott kor táncfajtáit szemléltették. Erre a feladatra 

az ország több elismert táncosát, a Mester régi tanítványait, kollégáit kértük fel (Nagypál Anett, 

Tombor Bea, Gaschler Beáta, Rémi Tünde, Kádár Ignác, Hahn-Kakas István, Molnár Gábor, 

Appelshoffer János, Szigligeti Gábor, Kovács Norbert). 



   

   

   

 


