Kecskemét Táncegyüttes
2017-es évi beszámolója

A 2017-es év, mint minden évben, most is elég intenzív volt az együttes életében. Az év havi,
rendszeres táncházaiban és az utánpótlás táncpróbáin is fő feladatának tartotta saját városának és
környékének a Kiskunság táncos és néprajzi hagyományainak minél szélesebb körben történő
megismertetését. E mellett március 31-én a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar műsorában
közreműködtek a Tavaszi Fesztivál keretén belül 4 táncbetéttel.
11 különböző tánctudású és életkorú csoportban folyt az év során a differenciált művészeti
műhelymunka. A 2-4 éves korú utánpótlás előképzése 2 „Így tedd rá!” csoportban folyt.
A táncegyüttes teljesítette a megyeszékhely együtteseként neki jutó feladatokat ez évben is:
•

szerepelt ez év eleji városi bálakban (Iskola bálak, Erdész bál, IMG Agro bál stb.)

•

Városi Móra Néptánctalálkozón lépett fel a Parázs csoport, mint követendő példa

•

vendégszerepelt Bács-Kiskun megye különböző településein

•

És természetesen városi, ünnepi események szereplője is volt az együttes az év első
felében (Március 15., Majális)

•

Mercedes családi napon lépett fel nagy sikerrel

•

Cseke Péter rendezésében közreműködött az Újvilág Passió színházi előadásban az
Arborétumban

•

Közreműködött a Város Napja kiemelt rendezvényen

•

Jótékony fellépéseket vállalt a város részönkormányzatainak rendezvényein, valamit a
fogyatékkal élők születésnapi rendezvényén

A városi feladatokon túl megyei és országos szintű szakmai rendezvényeken is részt vett:
•

Országos Ifjúsági Néptáncantológia, Budapest 2017. február 25.

•

Bács-Kiskun megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánctalálkozón ismét Megyei Arany és
Ezüst fokozatokat ért el a Suprik, Nagybetyárok csoporttal, 2017. március 31.

•

Országos Szegedi Százszorszép Gyermek és Ifjúsági Fesztivál (megnyerte az együttes
a Fesztivál Nagydíjat) 2017.április 8.

Nemzetközi kapcsolatokat ápolván:
•

A szófiai Magyar Nagykövetség meghívására, Bulgáriában, Szófiában vendégszerepelt az
együttes, ahol a március 15-i ünnepi műsort adták elő 22 ország nagykövetének és a bolgár
érdeklődő közönségnek.

•

2017. június 29-július 4-ig, Fehéroroszországban vett részt az Ifjúsági csoport Babrujszk
városban egy hatalmas nemzetközi (25 országból álló) fesztiválon.

•

A világ legnagyobb gyermek folklór fesztiváljára kapott a Kecskemét Táncegyüttes
személyes kapcsolatok révén meghívást , Tajvanba, a 21. YILAN Nemzetközi Gyermek
Folklór és Népi játékok Fesztiválra, (ahova a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő
győztesei is utaztak) 2017 július 25-től augusztus 9-ig a Nagybetyárok gyermek és ifjúsági
csoport

•

Azori-szigeteken, 2017 augusztus 12-21-ig Portugália legrangosabb, legnagyobb
Nemzetközi Néptáncfesztiválján.

A felsorolt eseményeken az együttes Nagylurkó, Csutri, Suprik, Kisbetyár, Nagybetyár, Ifi, KTE és
Parázs csoportjai vettek részt egyenként, vagy olykor közösen.
Tánctábort tartottunk júniusban a Csutri, és a Suprik csoportjainknak a Hírös Agórában, illetve a
Kunsági Majorban.
A 2017-18-as évadkezdés zökkenőmentesen, szokásos lendülettel kezdődött szeptemberben.
A létszámot megtartva, pár fő gyarapodással indult el a 11 csoportban a művészeti, közösségteremtő
munka.
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élménybeszámolóval fűszerezett bemutató műsora 2017. október 23. 19.00 órakor ketült
megrendezésre, „Az Óperenciás tengeren is túl” címmel. A műsorban olyan műsorszámok voltak
láthatóak, amelyeket csak most, egyszeri alkalommal láthatott a közönség. Nem mindennapi
látványosság volt ugyanis, amikor 30 legényből álló férfikar táncolt egy legényest, vagy 24 lány egy
színpadon üveges táncot járt. Az est jótékonysági is volt egyben, mivel a műsorban közreműködők
a bevételük egy részét a nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt volt táncosunk családjának
ajánlották.
Ezzel párhuzamosan folyamatosan készítette elő a táncegyüttes vezetése a 2018-as évi
Nemzetközi Néptáncfesztiválokról érkezett meghívásokat, hogy eleget tudjon tenni a város és
Magyarország méltó képviselésére:
1. Észak-Ciprus, Nicosia, Április 23 Nemzetközi Gyermek Néptáncfesztivál – Kisbetyárok
gyermekcsoport – 2018. április 18-25-ig
2. Csehország, Prága – Parázs felnőtt csoport – 2018. április 28- május 5
3. Törökország, Isztambul, 19. Büyükcekmece Nemzetközi Kulturális és Művészeti Fesztivál –
2018. július 29-augusztus 5 - KTE felnőtt csoport
4. USA, Waynesville, 35. Folkmoot Fesztivál– 2018. július 19-27-ig Táncegyüttes ifjúsági és
felnőtt csoportja
Budapesten, a „Születtem Kecskeméten” című nagy színvonalú gálaműsorban szerepeltek a RAM
Colosseumban a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar zenéjére készített koreográfiákkal nagy sikerrel.
Hasonló felállással utaztak Galántára, a szlovákiai magyarokhoz egy szép gálaesetet tartani, mely
hatalmas élmény és siker volt a táncegyüttes 12 táncosa számára.
Szintén határon túli magyarokkal való kapcsolattartás céljából vett részt a Kisbetyárok csoport
2017.november 11-12-én a vajdasági Óbecsén a Ricsaj Művészeti Fesztiválon, ahol nagyon jó

barátságok születtek az ottani gyerekek és a Kisbetyár táncosok között.
Az együttes időről időre meg szokott hívni vendégkoreográfusokat, akik egy-egy új táncot tanítanak
be a felnőtt csoportnak. Idén Kis Istvánt és feleségét, Kis Demeter Erikát hívtuk meg Örkői
cigánytáncok betanítására és megkoreografálására.
A táncegyüttes fontosnak tartja, hogy a táncpróbákon kívüli közösségi életet is segítse, előmozdítsa.
Így az év során minden csoportnak szervezni szokott különböző együttlétre, szabadidő eltöltésre
alkalmas eseményeket, mint például egy közös strandolás a Kecskeméti Fürdőben, vagy egy
kirándulás az egyik táncos halastavához, vagy éppen egy hagyományos disznóvágást szervez a
felnőtt táncosainak.
Az együttes vezetői és tagjai aktívan közreműködtek a néptánc, a népzene, a népművészet
megszerettetésében, a műfajt értő és szerető közösség nevelésében a havi rendszerességgel
megtartott Táncházakban, illetve Lukács László zsűrizett több régiós, országos néptáncos
eseményen, valamint megbízást kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy a
népművészetet támogató Csoóri Sándor program Bács-Kiskun megyei koordinátora legyen.
Összességében nagyon sikeres évet zár a Kecskemét Táncegyüttes.

