Kecskemét Táncegyüttes
2020-as éves beszámolója

A 2020-as év a szokásos módon mozgalmasan indult a táncegyüttesnek. Továbbra is fő feladatának
tartotta saját városának és környékének a Kiskunság táncos és néprajzi hagyományainak minél
szélesebb körben történő megismertetését.
A csoportjaikban tovább folyt a differenciált művészeti műhelymunka a 13 különböző tánctudású és
életkorú csoportban az év első 2 hónapjában, a márciusi pandémiás időszak előtt, illetve
szeptembertől november közepéig. A 2-4 éves korú utánpótlás előképzése további 2 darab „Így tedd
rá!” csoportban folyt.
A pandémiás helyzet nagyon érzékenyen sújtotta az együttest és annak néptáncpróbáit, fellépéseit.
A lekötött színpadi produkciók és a táncpróbák mind elmaradtak. Év végére minden erőfeszítésünk
ellenére elveszítettük a tagságunk 15 %-át a vírushelyzetre hivatkozva.(„nem meri hozni gyermekét,
idős van a családban…stb”)
Az érdeklődés fenntartása érdekében elindítottuk Itt-Hon-Tánc és Ott-Hon-Mozi programunkat,
melyben online próbákat tartottunk, heti rendszerességgel küldtünk online táncokat, játékos
feladatokat, illetve tettünk közzé az együttes régi műsoraiból mozi vetítésként egész estés
produkciókat, népmeséket. 2020. szeptemberétől újraindult a táncegyüttesi próbákkal egészen
november közepéig. A 2019-20-as évad elején tervezetthez képest sajnos ugyan kevesebb mindent
tudott megvalósítani az együttes, de tisztességesen helyt állt a vírushelyzet által támasztott
nehézségekkel szemben.
Elmaradt események:
Mint minden évben, 2020-ban is felkérést kapott a táncegyüttes a CIOFF magyarországi szervezete
által hogy a Folkloriadán (2020. július18-augusztus 2.), a folklór nemzetközi világtalálkozóján
méltóképpen képviselje Magyarországot és a magyar kultúrát Baskíriában, 90 másik ország mellett,
Az esemény elhalasztva 2021. 07.02-11-re
Meghívást kapott a Madeira-szigeten lévő nemzetközi néptáncfesztiválra is, augusztus 18. és 24.
között, amit 2021.08.23-28-ra halasztottak el.
A Hagyományok Háza által kiírt Páva minősítési rendszeren is részt szeretett volna venni. Amit
először 2020. november 14-re halasztottak el, majd a november 11-i rendeletek miatt újabb, előre
nem látható időpontra.
Fontosabb elmaradt hazai fesztiváli szereplések:
-

Április

4-6.

Szegedi

Országos

Néptáncfesztiválon

való

Nagybetyárok csoport – elhalasztva 2020.okróber 23-24-25-re
-

Pápa Országos Ifjúsági Fesztivál, – Ifi Csoport – elmaradt

részvétel

Kisbetyárok,
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A táncegyüttes teljesítette a megyeszékhely együtteseként neki jutó feladatokat:
•

vendégszerepelt Bács-Kiskun megye különböző településein, főként a Hagyományok
Háza által meghirdetett

„Köszönjük Magyarország”

elnevezésű programnak

köszönhetően(Cegléd, Szentkirály…)
•

Fellépett Kecskeméten tartott különböző bálakon(Gazda bál, Vadász bál, Szent Imre bál,
Csillagbölcsi Waldorf bál, Református Egyház dolgozóinak bálja)

•

Február 8-án a „Házasság hete” című önkormányzati eseményen szerepeltek egy
előadással és táncháztartással Megyei Könyvtár épületében.

•

Természetesen városi, ünnepi események szereplője is volt az együttes (Trianoni
városi megemlékezés, Augusztus 20-i városi ünnepség)

•

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

•

A Meseudvar részvevője volt augusztusban a Chorhidea Zenekarral

•

A táncegyüttes az elsők között volt, aki a tavaszi pandémia alatt jótékony cselekedetként
353 db maszkot varrt saját kezűleg és adott át a Bács-Kiskun Megyei Kórháznak.

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

Közreműködött a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar újévi koncertjén Kecskeméten

•

Országos Ifjúsági Szólótáncfesztivál döntőjén Egerben 2020.február 14-16.

•

Részt vettünk az összetartozás évnek köszönhetően az Összetartozás 100 –
Körbetáncoljuk a Kárpát-medencét nemzetközi programon májusban.

•

Dél-Alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny, 2020. október 18. –
szervező, lebonyolító, közreműködő szerep

•

Kiskunsági táncok megyei néptánctábort tartott a táncegyüttes június második felében
Kerekegyházán.

A felsorolt eseményeken az együttes Nagylurkó, Csutri, Suprik, Kisbetyár, Nagybetyár, Ifi, KTE,
Muslinca és Parázs csoportjai vettek részt egyenként, vagy olykor közösen.
Tánctáborainkat a júniusi enyhítéseknek köszönhetően meg tudtuk tartani:
Júniusban a Csutri, Suprik, Kisbetyárok, Nagybetyárok, Parázs csoportunknak a Kunsági Majorban,
valamint a Hírös Agórában a Nagylurkó csoportnak, illetve Kunfehértón a Muslinca csoportnak.
ADATOK!!!

Karantén oldás és víruségetés céllal tartotta meg Szent Iván éjjelén éjszaka a Kecskemét
Táncegyüttes

a több éve hagyományosan megrendezett Tűzugrás programját. Habár idén a

Múzeumok Éjszakája a megszokottformában elmaradt, a táncosok nem akartak megválni a
tisztaságot és egészséget jelentő szertartástól.
A táncegyüttes felkérést kapott a városi ünnepi megemlékezésre, amelyet június 4-én tartottak a
Városháza melletti Országzászló -Trianon emlékműnél. Az eseményen több százan vettek részt.
Az együttest 4 pár táncos képviselte, melyben az elcsatolt területek egy-egy kiemelkedő táncát
(Erdély, Felvidék, Délvidék, Kis-Magyarország) jelenítette meg természetesen az odaillő
népviseletben.
A Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége társszervezésével és támogatásával kapcsolódtunk
be idén is a Kecskemét Táncegyüttes gyermekprogramjaival a 2. FOLKID Gyermek Népművészeti
Fesztivál eseményeibe Mezőkövesd, Budapest, Százhalombatta, Tököl, Szeged és Deszk mellett.
A program jelentőségét alátámasztják a szellemi örökségről és kulturális sokszínűségről szóló 2003ban és 2005-ben elfogadott UNESCO Egyezmények is. Augusztus 18-án a Hírös Agóra adott otthont
a több helyről érkező nemzetiségi gyermek táncegyütteseknek egy rangos gálaműsor formájában,
illetve augusztus 20-án a Budai Várban szerepelt a táncegyüttes Nagybetyárok csoportja nagy
sikerrel.
Kecskeméten a Hírös Agóra rendezte meg a Kecskemét Táncegyüttes közreműködésével a
2020.10.18-án a Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyt, ahol a
táncegyüttest 6 pár és egy szólista képviselte. A minősítő versenyen a táncegyüttes ifjú tehetségei
4 kiemelt aranyat, 3 arany minősítés és egy különdíjat hoztak el.
A 30. Népzenei Találkozó programjában is szervesen részt vett az együttes a Táncoló Éneklő
Ország eseménysorozattal. Táncoló Éneklő Ország címmel 2020 szeptember 17-19 között, az
ország 7 régiójában, 7+1 helyszínen a népművészet jeles képviselőinek közreműködésével
FALU költözött a NAGYVÁROSOKBA. Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti
Egyesület felkérésére Kecskeméten a Kecskemét Táncegyüttes látta el a házigazdai szerepet. A
néptáncos villámcsődületeket forgalmas helyszínekre vittük el, mint például Tesco áruház,
kecskeméti kis,- és nagypiac, valamint hogy az idősebbek is részesülhessenek az élményből a
pandémia okozta bezártság miatt, az Aranykor Időskorúak Otthonába, valamint Kecskemét
városrészeibe (Széchenyiváros, Hunyadiváros, Hetényegyháza….)
Minden éveben igyekszik az együttes a határon túli magyarokkal kapcsolat tartani. Idén ez
online formában valósult meg. A XIII. Vajdasági Szólótánc Fesztivál szakmai értékelő feladatának
elvégzésére a táncegyüttes művészeti vezetőit kérték fel, hogy a beérkezett felvételeket kiértékelje.
A táncegyüttes fontosnak tartja, hogy a táncpróbákon kívüli közösségi életet is segítse, előmozdítsa.
A legkiemelkedőbb esemény a januárban, több év óta rendszeresen megtartott táncegyüttesi bál

volt. Ezen túl 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. Ebben a nehéz időszakban is mindegyik eseményre volt példa, igaz, jóval
kevesebb alkalommal.
Az együttes vezetői és tagjai aktívan közreműködtek a néptánc, a népzene, a népművészet
megszerettetésében, a műfajt értő és szerető közösség nevelésében az év során megtartott
Táncházakban,

melyek

megújult

tematikával,

új

arculattal,

meghívókkal

csalogatta

törzsközönségét, és új érdeklődőket. A pandémia miatt az évi rendszeres 10 táncházból 6-ot tudott
megtartani az együttes.
A Csoóri Sándor Alap pályázatának köszönhetően informatikai fejlesztés is történt a táncegyüttesnél:
két új laptopot, hang-, illetve képvágó programokat tudott beszerezni magának a vezetőség.
A viselettár is bővült, elkészült számos szép népviselet, melyeket szintén pályázatokból
finanszírozott az együttes
Összességében egy nagyon nehéz évet zárt a Kecskemét Táncegyüttes. Bizakodva tekintünk a jövő
év elé.

