Szakmai beszámoló a CSSP-NEPTANC-2018-0014 pályázati azonosító alatt megvalósult
A Sátorhelyi Néptáncegyesület szakmai előrehaladása
című projekthez
A magyar népi kultúra, ezen belül a néptánc megismerése, elsajátítása, valós igényként jelenik meg
Mohács, és Bóly térsége kulturális életében. Mohács térségének sajátos nemzetiségi összetételéből
(sokác, sváb, cigány) adódóan a magyar folklór viszonylag kevés megjelenési lehetőséghez jut.
Egyesületünk egyike azon kevés szervezetnek, amelyek ezt felvállalták ennek képviseletét! A
gyermekektől, a családokon keresztül az idősebb korosztályig megtalálhatóak egyesületünkben és
rendezvényeinken a magyar kultúra, néptánc, és néphagyomány iránt érdeklődők. Táncosaink már
nem csak helyiek, hanem a térség egyéb településin élők is nagy számban csatlakoztak a csoporthoz.
Pályázatunkba az egyesület felnőtt és ifjúsági csoportjainak néptánc oktatási költségeit, és viseleteinek
bővítési költségeit építettük be. A támogatott időszakban e két csoportunk, szakképzett
néptáncoktatók segítségével, új táncanyagokat sajátított el, amelyekből színpadi koreográfiák is
készültek. Táncpróbáinkat heti rendszerességgel tartjuk (szerda illetve pénteki napokon), amelyek
látogatottsága folyamatosan emelkedik. Ma már mintegy 80 felnőtt, és gyermek számára jelentenek
elfoglaltságot. A táncanyagok betanítására és a koreográfiák elkészítése vállalkozói jogviszonyban
történik. Mind felnőtt, mind pedig utánpótlás csoportjaink egyéb kisebb rendezvények mellett, több,
a megyét illetve a térséget érintő eseményen vettek részt.
Egyesületünk egyre nagyobb hangsúlyt fektet az elkészült táncanyagok autentikus bemutatására,
amely a megfelelő népviseletek beszerzése nélkül elképzelhetetlen lenne. Ehhez járult hozzá a
pályázati forrás másik része. Gyermek táncosaink részére cipőket, és csizmákat készíttetünk, a
felnőttek részére pedig új alsószoknyák készültek.
A támogatási időszakban mind felnőtt, mind pedig utánpótlás csoportjaink egyéb kisebb rendezvények
mellett, több, a megyét illetve a térséget érintő eseményen vettek részt. 2018 augusztus 17-20.-án
házigazda együttesként adtunk műsort a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztiválon. Visszatérő
szereplőként szeptember 2.-án részt veszünk a Harkányi Szüreti Fesztiválon. 2018 novemberében
ünnepeltük fennállásunk 15 évfordulóját, amely alkalomból jubileumi műsort adtunk Mohácson a
Kossuth Filmszínházban. 2019. első felében a Mohácsi Busójárás különböző rendezvényein tartottunk
táncházat és színpadi műsort. Június 9-én részt vettünk a Déli Kapu Folklórszövetség néptáncgáláján.
A támogatásnak köszönhetően együtteseink első alkalommal tudtak részt venni szakmai
megmérettetéseken. Felnőtt együttesünk a Szekszárdi Néptáncfesztiválon részesült különdíjban,
gyermek -és ifjúsági csoportunk a Komlói Regionális Gyermek Néptáncfesztiválon kapott bronz
minősítést.
Az egyesület kiemelt figyelmet fordít a magyar néptánc hiteles képviseletére, és népszerűsítésére,
ezért a színpadi megjelenések mellett más egyéb fórumokon is igyekszünk "jelen lenni". Ifjúsági és
gyermek csoportjainkban összesen 38 gyermek táncol, felnőtt csoportunkban tagjainak száma 40 fő.

A program a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg!

Fényképek a Sátorhelyi Néptáncegyüttes 15 éves jubileumi műsoráról
Mohács, Kossuth Filmszínház 2018.12.08.

Fényképek a támogatásból beszerzett viseletekről

Szakmai elismerések

