VI. ORSZÁGOS MODERN-, KORTÁRSTÁNC VERSENY
A verseny időpontja: 2018. április 20-21.
Rendező:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
Művészeti Iskolája
7632 Pécs
Apáczai körtér 1./a
Telefon:

06-72-550-619
06-72-550-615
Fax:
06-72-550-619
E-mail cím: muveszeti@educentrum.hu
Honlap:
www.educentrum.hu
A verseny pedagógiai célja: A tanuló tudásának, tánctechnikai felkészültségének, - életkorának
megfelelő – előadói képességének mérése, értékelése.
A verseny jellege, részei: gyakorlati verseny. Részei: egy kötelező gyakorlat-összeállítás és egy
szabadon választott versenyszám.
A verseny fordulói: Iskolai és országos forduló.
A versenyen nem vehetnek részt a Magyar Táncművészeti Főiskola vagy táncművészeti
szakközépiskolák tanulói.
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Duett
C) Csoportos
Korcsoportok:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

korcsoport: alapfok 3. évfolyam
korcsoport: alapfok 4. évfolyam
korcsoport: alapfok 5. évfolyam
korcsoport: alapfok 6. évfolyam
korcsoport: továbbképző 7. évfolyam
korcsoport: továbbképző 8. évfolyam
korcsoport: továbbképző 9. évfolyam
korcsoport: továbbképző 10. évfolyam

A nevezés feltétele:
A tanulók abban a korosztályban versenyezhetnek, amelyben az alapfokú táncművészeti oktatásban az
adott tanévben tanulmányaikat folytatják. A jelentkezési laphoz csatolni kell a 2017/2018. I. félévi
bizonyítvány és a diákigazolvány fénymásolatát is.
A duett és a csoport kategóriában nevezők között legfeljebb 2 év korkülönbség megengedett.
(A duett kategóriában különböző korosztályú versenyzők esetén az idősebb versenyző évfolyama a
meghatározó a nevezésben és a kötelező gyakorlatban is.)

A csoportos kategóriánál az egy csoportban versenyzők létszáma legfeljebb 4 fő lehet.
Egy iskola a szóló és a duett kategóriában összesen 6, a csoportos kategóriában maximum 3
versenyszámmal nevezhet.

A verseny anyaga:
A kötelező gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a modern, kortárs tánc tantárgyak előírt tananyagát
tartalmazza 2-3 percben, évfolyamokra bontva.
Figyelem: a moderntánc kötelező anyaga változott!
A kötelező versenyfeladatot tömörített fájl formátumban kapja meg az iskola az Oktatási
Hivataltól. A kortárstánc kötelező anyaga NEM VÁLTOZOTT!
A versenyen a kötelező gyakorlatot testhez simuló öltözékben kell előadni (fekete balett-dressz, fekete
lábfej nélküli harisnyanadrág), a szabadon választottat a koreográfia elvárásainak megfelelő öltözékben.
A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználásával
készült. A szabadon választott gyakorlat kísérőzenéjét a versenyen CD-n vagy pendrive-on,
versenyszámonként külön-külön pontosan feliratozva kérjük leadni.
A szabadon választott versenyszám műsorideje kategóriánként:
A) Szóló:
maximum 3 perc,
B) Duett:
maximum 4 perc,
C) Csoport: maximum 5 perc.
A nevezés módja:
A nevezési lap az iskola honlapjáról www.educentrum.hu is letölthető.
A nevezési lapot aláírva, lepecsételve elektronikusan a rendező iskola részére kell eljuttatni 2018.
március 2-ig.
A bizonyítványmásolatokra kérjük, írják rá, hogy az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat;
dátummal, aláírással, pecséttel ellátva szkenneljék be és küldjék meg a muveszeti@educentrum.hu email címre.

A nevezési határidő: 2018. március 2.
A verseny díjai:
A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a
nevező intézmény gondoskodik.
További jó felkészülést kívánunk!

Tandiné Mosgai Andrea
igazgatóhelyettes

