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Sajtóközlemény
Visegrádi Néptáncgála Kapuváron

Visegrádi néptáncgálát tartanak július 25-én Kapuváron, ahol a rábaközi város
lengyel, cseh és szlovákiai partnervárosainak együttesei mutatkoznak be. A színes
hagyományőrző forgatagot Kapuvár szervezte a Nemzetközi Visegrádi Alap
támogatásával.
A Kapuvári Néptáncegyüttes táncosai mellett a csehországi Jesenikből, a
lengyelországi Debicából és a szlovákiai Nagymegyerről érkező tánccsoportok lépnek
fel szombaton délután négy órától a MEDOSZ Sportpályán. A bemutatók után
táncházat tartanak.
A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával megvalósuló programban a
csehországi Markovice együttes a morva hagyományokat, a lengyelországi
Igloopolanie Néptánccsoport polkát, mazurkát és polonéz táncokat, a szlovákiai
Megyer Táncegyüttes pedig a hagyományos szlovákiai magyar táncokat mutatja be.
Pár szóban a fellépő együttesekről:
Lengyelország, Debica, Igloopolanie

Az “Igloopolanie” Néptánccsoport 1978-ban alakult meg Debicában. A csoport
helyi népi és a nemzeti hagyományokat ápolja. „Védjegyük” az oberek, az
élénk polka, szikrázó mazurka és a méltóságteljes polonéz tánc. Nyolcvan
gyermek, tinédzser és felnőtt táncol, énekel és játszik a csoportban, akik
minden nap gyakorolnak. .
Népviseletük egyedülállóan pompás, a motívumok és színek gazdagsága és
változatossága mindig lenyűgözi a közönséget. Az „Igloopolanie” magas
művészi színvonalat képvisel, amit a kiváló koreográfusoknak, zenészeknek is
köszönhet. Színes táncuk, énekük, viseletük, a lányok és fiúk vidám társasága
mindenütt magával ragadja a közönséget.
Számos oklevél, kupa, díj, kitüntetés erre a bizonyíték. A csoport rengeteg
rádió és TV felvételen, több száz fesztiválon lépett már fel. Jártak
Franciaországban,
Belgiumban,
Törökországban,
Szlovákiában
és
Hollandiában, felléptek Korzikán, Szardínián, Ukrajnában, Magyarországon,
Olaszországban,
Oroszországban,
Németországban,
Ausztriában,
Észtországban és Svédországban. Az “Igloopolanie” Néptánccsoport a lengyel
nemzeti kultúra kiváló követe szerte a világban.
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Jesenik, Markovice, Csehország
A MARKOVICE néptánccsoportot 1953-ban alapították, és a morva folklór
hagyományait őrzik, viseletükben, táncaikban. Népzenéjük dallamos és a viseletük
színpompás. A MARKOVICE néptánccsoport a Šumperki Nemzetközi Folklórfesztivál
szervezője.
Nagymegyer, Megyer Táncegyüttes, Szlovákia
A nagymegyeri Megyer Táncegyüttest 1997. februárjában a Nagymegyeri
Kereskedelmi Akadémia és Gimnázium diákjai alapították, majd a Csemadok vette át,
később vált a város együttesévé. Azzal a céllal alakult, hogy felkutassa, ápolja és
színpadi formában dolgozza fel a még élő hagyományokat. Hangsúlyt fektet a
Kárpát-medence, ezen belül a szlovákiai magyar hagyományos tánc- és zenei kultúra
színpadra állítására. A tánc és a zene mellett a szokások és a régi viselet
megismertetésére is törekszik. Az amatőr táncosok ismertsége fokozatosan
növekedett, a táncosok száma gyarapodott. Tagjai elsősorban nagymegyeri és
környékbeli fiatalok. Kis Megyer és Csilizke Gyermek Néptáncegyüttes néven 2007ben gyermek együttesek alakultak mint a Megyer Táncegyüttes utánpótlás csoportjai.
Az együttest 2005 óta Mészáros Magdolna vezeti.
Kapuvár, Kapuvár Néptáncegyüttes, Magyarország
A Kapuvár Néptáncegyüttes a nyugat-magyarországi régió egyik legmeghatározóbb
amatőr művészeti csoportja. Az együttes 1989-ben jött létre azzal a céllal, hogy
megőrizze és továbbadja a Kárpát-medencei magyarság néphagyományait. A
hagyományőrzésen belül Rábaköz, és Kapuvár néptánc, népzenei és szokásvilágának
megőrzését és továbbadását kiemelten fontosnak tartják. Az együttes többszörösen
kiválóan minősült hagyományőrző kategóriában.
A Kapuvár Néptáncegyüttes rendszeresen szervez kulturális programokat és
táncházakat. Fellépéseink állandó élő népi zenekara Cseh Tamás vezetésével
működik. Minden évben részt vesznek külföldi fesztiválokon, a csoport számos
európai országban vendégszerepelt már. Műsorukban bemutatják a magyar néptánc
széles palettáját, mint a csárdást, eszközös táncokat és a híres magyar férfi táncokat:
a verbunkot és a legényest.
Az együttes utánpótlását a dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja, ahol
közel 370 gyermek ismerkedik a néptánccal. Heti rendszerességgel, szakképzett
táncpedagógusok vezetésével zajlik a táncoktatás.
Köszönjük a Nemzetközi Visegrádi Alapnak,
hozzájárultak a rendezvény megvalósításához.
A rendezvények ingyenesek.
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