Kecskemét Táncegyüttes
2018-as évi beszámolója

A 2018-as év eddig eltelt része sűrűnek mondható volt az együttes életében, mint ahogyan a legtöbb.
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 17-én közreműködtek a Tavaszi Fesztivál
keretén belül a felújított műsorukkal a Visszatekintés – Tisztelet Kodály Zoltánnak című
táncszínházi produkcióval, melyet még további két helyszínen is bemutatott az együttes.
Szabadkán, egy meghívásos pályázat segítségével, az NKA 25 programsorozat keretein belül a
Népkör színpadán, valamint Galántán, ahol a helyi Kodály Zoltán Daloskör kórussal és a Komáromi
Szimfonikus Zenekarral együtt léptek színpadra.
11 különböző tánctudású és életkorú csoportban folyt az év első 6 hónapjában a differenciált
művészeti műhelymunka. A 2-4 éves korú utánpótlás előképzése 2 „Így tedd rá!” csoportban folyt.
Ez további 2 csoporttal bővült 2018 szeptemberében, így közel 320 táncossal folyik nap, mint nap
az értékteremtő, értékmegőrző munka.
A táncegyüttes teljesítette a megyeszékhely együtteseként neki jutó feladatokat:
•

vendégszerepelt Bács-Kiskun megye különböző településein

•

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

•

Cseke Péter rendezésében közreműködött az Újvilág Passió színházi előadásban az
Arborétumban

•

Közreműködött a Baracpálinka Fesztivál megnyitóján,

•

a Hírös Héten, augusztus 20-án, az újkenyér ünnepi megszentelésén.

•

Jótékony fellépéseket vállalt a város részönkormányzatainak rendezvényein, valamit a
Wojtila Ház rendezvényén

•

Gyermekek a gyermekekért városi jótékonysági koncerten a Katona József Színházban

A városi feladatokon túl megyei, országos és nemzetközi szintű szakmai rendezvényeken is részt
vett a Városi Támogatási Programnak is köszönhetően:
•

Országos Gyermek Néptáncantológia, Kecskemét 2018. február 24-25 mely a magyar
gyermek néptáncmozgalom éves kiemelt ünnepe - a Kecskemét Táncegyüttes szervezte,
bonyolította le a Hírös Agórával együtt. Több mint 500 gyermek és pedagógus fordult
meg az eseményen a két nap alatt, melyről csupa pozitív visszajelzés érkezett a
szervezést és a város szépségét illetően.

•

Országos Szegedi Százszorszép Gyermek és Ifjúsági Fesztivál 2018.április 7.

A célzott támogatásnak köszönhetően nemzetközi kapcsolatokat is tudott az együttes ápolni,
kiépíteni, megerősíteni:
•

A szófiai Magyar Nagykövetség meghívására, Bulgáriában, Veliko Tarnovoban,
vendégszerepelt a Visegrádi 4-ek Turisztikai szakkiállításán, ahol az együttes és a
magyar stand nyerte el a kiállítás legjobbjának járó díjat, melyet Bulgária magyarországi
konzuljával együtt vett át az táncegyüttes művészeti vezetője. Az együttes már nem
először szerepelt a Nagykövetség meghívására Bulgáriában. Tavaly a március 15-i
ünnepi műsoron történő vendégszereplésre hívták meg a felnőtt csoportot.

•

Fellépett a 15. Csiperó Nemzetközi Gyermek Fesztiválon és fogadott két csoportot:
Szófiából, illetve Ankarából a Suprik és a Kisbetyárok csoporttal

•

Részt vett Észak-Cipruson a GUSAD Guzelyurt Kulturális és Művészeti Fesztiválon a
Nagybetyárok csoporttal, ahol a kiváló szereplésüknek köszönhetően további
meghívásokat kaptak Ciprusra, illetve Törökország kiemelt fesztiváljaira. 23 fővel részt
vevő ifjúsági csoport különleges műsort mutatott be a ciprusi közönségnek, akik hosszú
tapsokkal jutalmazták a magyar táncosokat.

•

Törökország, Isztambul, 19. Büyükcekmece Nemzetközi Kulturális és Művészeti
Fesztivál – 2018. július 29-augusztus 5 - KTE felnőtt csoport.
Isztambulban, a világ legnagyobb többszörösen legjobb fesztiváljának járó díjat elnyert
fesztiválján és szakmai versenyén egyedüliként nyerték el 27 ország közül a 11 tagú
nemzetközi zsűri szakmai különdíját. A 33 fős utazó csoport nagyon népszerű volt a
több mint 30.000 néző előtt megrendezett hatalmas utcai felvonulási ceremónián és a
színpadi fesztivál megnyitó műsoron.

•

Szerbia, Szabadka, Interetno Fesztivál 2018.08.22-2 között, ahova kiemelt vendégként
hívták meg a táncegyüttest a hosszú évek óta tartó Róna Táncegyüttessel való jó
kapcsolat jegyében, illetve Kecskemét volt a fesztivál díszvendége. A 23 fős felnőtt
csoport nagyon jól érezte magát a rövid, ám tartalmas fesztiváli szereplés alatt. A
műsorát a szabadkai Róna Táncegyüttessel közösen mutatta be a csapat az őket
kísérő 3 fős zenekarral.

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, Nagylurkó csoportunknak a Hírös Agórában, júliusban,
valamint augusztusban a Kunsági Majorban a Kisbetyárok, Nagybetyárok és Suprik csoportnak. Az
Ifjúsági és a Családi csoportnak erdélyi szakmai kirándulást szerveztünk.
Szeptembertől kezdve folyamatosan készítette elő a táncegyüttes vezetése a 2019-es évi
Nemzetközi Néptáncfesztiválokról érkezett meghívásokat, hogy eleget tudjon tenni a város és
Magyarország méltó képviselésére:

1. Észak-Ciprus, Nicosia – GUSAD Guzelyurt Kulturális és Művészeti Fesztivál - Parázs
felnőtt csoport – 2019. május 1-7-ig
2. Bulgária, Szófia (Csiperó visszahívás)– Kisbetyárok gyermekcsoport – 2019. július 1-8-ig
3. Törökország, Ankara – Nemzetközi Néptáncfesztivál – 2019. július 8-15-ig – Nagybetyárok
ifjúsági csoport
4. USA, Atlanta, Waynesville, 36. Folkmoot Fesztivál - New York – Chicago
2019. július 18-tól augusztus 5-ig a táncegyüttes felnőtt csoportja
A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás céljából vendégül láttuk a Táncvilágnapi
Táncházunkban az óbecsei Csiperke Táncegyüttest 2018.április 28-29-én, amikor is családoknál
aludtak egy éjszakát a vajdasági magyar gyermekek. Ezen kívül a Tisztelet Kodálynak! című
műsorának elkészítésére és bemutatására a Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiumától
vissza nem térítendő támogatásban részesült az együttes. A produkciót 3 alkalommal mutatta be a
táncegyüttes, Kecskeméten áprilisban, és a határon túli magyaroknak Szabadkán és Galántán
októberben, ahol Kecskemét testvérvárosa a jeles alkalomból egy Kodály emlékszobát is felavatott.
Mindhárom helyszínen teltház előtt, hatalmas sikert aratva mutatták be az előadást.
A táncegyüttes legidősebb korosztályú csoportja, a Parázs csoport október végén részt vett
Csepelen az országos Öregtáncos Találkozón, ahol egyúttal alapító tagjává vált a helyszínen
megalakuló Kárpát-medencei Öregtáncos Együttesek Szövetségnek.
Az együttes időről időre meg szokott hívni vendégkoreográfusokat, akik egy-egy új táncot
tanítanak be a felnőtt csoportnak. Idén Kis István és felesége, Kis Demeter Erika fejezték be a tavaly
elkezdett Örkői cigánytáncokat, melyet a június 6-i Évzáró műsorán be is mutatott az együttes.
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 közös mozifilm megnézése, 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, részt
vegyen a monitorizálási programban, valamint segítse előkészíteni a következő Csoóri Sándor
Programot.

Szeptemberben, Kecskemét Város fennállásának 650. éves évfordulójához kapcsolódóan
megrendezésre kerülő Kecskemét 650 – Helyi Termék Ünnep elnevezésű rendezvény egyik fő
látványossága a Kecskeméti Települési Értéktár Kiállítás, melyben a Kecskemét Táncegyüttes, mint
a település büszkesége is helyet kapott.
Májusban a „Muzsikál az erdő” programsorozatban is részt vett az együttes és még Csík János és
barátai koncertjében is vendégszerepelt a csoport, illetve csatlakozott az országos szintű „Táncház
napja” programhoz, ahol is Kecskeméten egy villámcsődületet mutatott be.
Az együttes és szólistái is részt vettek szakmai versenyen:
Júniusban Szarvason a Gyermek Néptáncosok XIII. Országos Szólótánc Fesztivál Döntőjében
mutatkozhatott be a Kisbetyár csoport szólista párja.
Októberben Kiskőrösön megrendezésre kerülő a Bács-Kiskun megyei Gyermek és Ifjúsági
Néptánctalálkozó és Minősítő Versenyen, ahol a Táncegyüttes 3 pár szólistával képviselte magát.
Novemberben Kecskeméten a Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfia versenyen mutathatta meg
tudását az együttes ifjúsági csoportja.

