
 
                             DÉVAVÁNYAI FOLKMŰHELY EGYESÜLET  
                                                  5510 Dévaványa,  Gyöngy u. 6. 

                                                           Tel: 06/20 7739692  

                                            Email: folkmuhely@folkmuhely.hu 

 

FELHÍVÁS 
 

IX. KÁDÁR FERENC ORSZÁGOS NÉPZENE ÉS NÉPTÁNCVERSENY  
 

A Dévaványai Folkműhely Egyesület IX. alkalommal rendezi meg nagysikerű versenyét, 

melynek névadója településünk szülöttje. Rendezvényünk szellemisége fontosnak tartja, hogy olyan 

fórumot biztosítson, amely helyt ad mind a műkedvelőknek, mind pedig a professzionális szinten 

tanuló versenyzőknek, tiszteletben tartva egymás munkáját, illetve segíteni az évszázadok alatt 

kikristályosodott népművészeti kincsek továbbörökítését, legszebb, legértékesebb elemeinek 

hagyományhoz hű megőrzését. 

Szeretettel várunk minden muzsikust, énekest és néptáncost, hogy bemutathassák 

ismereteiket, annak újraalkotását, és megmérettessék magukat a Zsűri előtt. 

 

Időpont: 2019. november 16.-17. 
Helyszín: Ványai Ambrus ÁI. és AMI: Művészeti Iskolai telephelye 

 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. 
 

A versenyre a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

 

NÉPZENE ( 2019.november 17. 10:00 óra ) 

 

Népdal 

       Korcsoportok:                                                        Kategóriák 

I.    korcsoport: gyermek (6-10 év)   

II.   korcsoport: gyermek (10 -14 év)                       

III.  korcsoport: ifjúsági (14-18 év)                        

IV.  korcsoport: felnőtt  (18.évtől )            

A. Szóló ének 

B. Kisegyüttes:    2 – 5 fő 

C. Énekegyüttes: 6 főtől 

D. Énekegyüttes hangszerkísérettel 

  

Népi hangszer  

Korcsoportok:                                                        Kategóriák: 

I.    korcsoport: gyermek (6-10 év)   

II.   korcsoport: gyermek (10 -14 év)                       

III.  korcsoport: ifjúsági (14-18 év)                        

IV.  korcsoport: felnőtt  (18.évtől )      

A. Hangszeres szólisták 

B. Együttesek 

 

 

Kérjük, hogy műsorukat lehetőleg egy tájegységből, vagy témakörből állítsák össze, melynek 

időtartama ne haladja meg szólistáknál az 4 percet, csoportoknál a 8 percet. 

A népies műdalok és feldolgozások, nem felelnek meg a kiírás feltételeinek! 

Az egyéni ének kategóriában hangszerkíséretet nem áll módunkban elfogadni. 

Szóló hangszeres kategóriában a kíséret megengedett.  

A népzenei zsűri hivatott KÓTA térségi és országos minősítés tekintetében is dönteni, így a 

nevező versenyzőknek lehetőségük van eldönteni, hogy a népzenei versenyben vagy a KÓTA 

minősítőn kívánják magukat megmérettetni a zsűri előtt. Akik a KÓTA minősítést szeretnék 

megszerezni, azoknak a kota.hu oldal/minősítés felületén van lehetőségük jelentkezni. 
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NÉPTÁNC ( 2019. november 16. 10:00 óra) 

 

Korcsoportok:                                                            Kategóriák: 

 

I.    korcsoport: gyermek (6-10 év)   

II.   korcsoport: gyermek (10 -14 év)                       

III.  korcsoport: ifjúsági (14-18 év)                        

IV.  korcsoport: felnőtt  (18.évtől )      

 

A. Kamaraegyüttes/Táncegyüttes 

B. Szóló párostánc 

C. Szóló férfitánc

  

A versenyre nevezők szabadon választott táncok alapján mutathatják be tudásukat. 

Az együttesek produkciói nem haladhatják meg a 7 percet, míg a szólistáké a 3,5 percet! 

Nevezhet bármilyen alapfokú művészeti iskola, együttes, egyesület csoportja, szólistája, akinek 

nincsen felsőfokú szakirányú végzettsége, magyarországi (magyar és nemzetiségi) és határon 

túl élő magyar nemzetiségű táncos. 

A különböző műfajokban nevezett csoportoknál, együtteseknél, a korcsoport részére 

meghatározott életkortól eltérő életkorú tanulók (tagok) létszáma nem haladhatja meg a 

nevezett együttes összlétszámának a 25 %-át.  

Egy tanuló több kategóriában nevezhető, ezt a jelentkezési lapon fel kell tüntetni! 

A csoportos kategóriába nevező versenyzők, felkészítők figyelmét szeretnénk felhívni, hogy a 

csoportok létszámánál vegyék figyelembe a rendelkezésre álló színpad méretét! (6x7 méter) 

A néptáncverseny központi zenekara szólisták versenyénél a Ludas Zenekar.  Amennyiben a 

létszám az elmúlt évekhez hasonlóan alakul, együtteseknél külön központi zenekart biztosítunk, 

hogy a verseny gördülékenyen külön helyszínen folyhasson. A zenekari kíséretet a szervező 

egyesület biztosítja minden résztvevőnek, feltétele a zenei anyag pontos határidőre  

való eljuttatása, az alábbi email címre:  

2019. OKTÓBER 14. ( HÉTFŐ ) 

szólistáknál: ludaszenekar@gmail.com    Együtteseknél: emucsimarta@gmail.com 

Kérjük tiszteljük meg a zenekar munkáját, és vegyék figyelembe a hanganyag 

eljuttatásának határidejét! 

Természetesen saját zenekarral is lehet nevezni, ezt külön fel kell tüntetni a jelentkezési lapon! 

A versenyen indulók nagy száma miatt arra kérünk mindenkit, hogy nevezését mihamarabb, de 

legkésőbb a nevezési határidőig küldje el! Ha a jelentkezők száma meghaladja a verseny 

befogadó képességét, az időben később jelentkezőket már nem tudjuk fogadni! 

 

A  versenyen közreműködő zsűri tagjai: 

 

 

NÉPZENE: 

 

Juhász Erika – Népdalénekes, etnográfus a Nyíregyházi Egyetem Ének Tanszékének 

adjunktusa, a KÓTA tagja. 

 

Varga Evelin - Népdalénekes, népzene tanár, a KÓTA népzenei titkára.   

 

Virágvölgyi Márta – Népzenész, népzene tanár 

 

Birinyi József - Népzenekutató, a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke 
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NÉPTÁNC: 

 

Szilágyi Zsoltné Ujlaki Marianna - Néptáncpedagógus - koreográfus, a Népművészet Ifjú 

Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos 

 

Szilágyi Zsolt - Koreográfus, etnográfus, mesterpedagógus a Magyar Táncművészeti  

Egyetem tanára. 

 

Szabó János – Néptáncpedagógus, a Nógrád Táncegyüttes szakmai tanácsadója, A „Bonis 

Bona – A nemzet tehetségeiért” díj díjazottja. 

 

Nevezési díj: szólisták esetén: 1.000.- Ft, csoportos kategóriában: 3.000.- Ft 

Nevezési díjat az alábbi számlaszámra kérjük utalni:  

Dévaványai Folkműhely Egyesület 54000038-11032278-00000000 /Békés Takarék 

Az átutalás közlemény rovatába írják be: Kádár Ferenc verseny – nevezési díj, a 

jelentkező versenyző vagy csoport neve. 

A jelentkezés, a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. 

 

A versenyen résztvevők számára 1100 Ft/ adag áron lehet ebédet igényelni, amit a jelentkezési 

lapon kell feltüntetni. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. OKTÓBER 31. 
 

A jelentkezési felületek weboldalunkon, valamint az alábbi linkeken elérhetőek: 

 

Néptánc: https://docs.google.com/forms/d/1reAW51zcnGQrjTNIHZvSJ4x7PbKeC-

yFrdBgEPiDH9k/edit?ts=5d81f67a 

 

Népdal: 

https://docs.google.com/forms/d/1D97h3a1DenfFLK4_iWsAKHGR8tCEja_L68nwEoQpg

_k/edit?ts=5d81f6bf 

 

Hangszeres népzene: 

https://docs.google.com/forms/d/1A0fZg7byp7DQPU7QsntI4MMvTXjyk7bmc6wQltnTj

MU/edit?ts=5d81f6a1 

 

További információ:   

Erdei Attila  

Tel: 06/ 20 773 96 92  

erdeiattila@folkmuhely.hu 
 

 

 

Postai cím:  Dévaványai Folkműhely Egyesület 

                      5510 Dévaványa, Gyöngy u. 6-8. 
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