
Országos cigány néptánc és népzenei verseny általános iskolások számára 
Pécsett a Gandhi Gimnáziumban 

 
 

Örömmel tájékoztatjuk a kedves diákokat, tanáraikat és szüleiket, hogy a Nemzetiségi-Roma Kulturális 
Központ (NEROK) és a Gandhi Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
közös szervezésben országos cigány néptánc és népzenei versenyt rendez általános iskolás diákok 
számára. A verseny célja a hagyományőrzés, az autentikus cigány néptáncok és népzene kultúrájának 
megőrzése. 
 
A versenyek időpontja: 
2021. november 04. (csütörtök) 10:00 órától 
 
A versenyek helyszíne: 
Gandhi Gimnázium Kollégiuma 
7629 Pécs, Komját Aladár u. 5. 
 
A TÁNCVERSENY KIÍRÁSA: 
A versenyre, Magyarország bármelyik régiójából származó hagyományos cigánytánccal, illetve a 
környező országok autentikus cigány táncaival lehet nevezni. 
A táncprodukciók zenei kíséretében nincs lehetőség élő zenekar használatára, minden esetben kérjük, 
hogy a versenyt megelőzően elektronikus formában juttassák el a szervezőkhöz a tánchoz bejátszani 
kívánt zenei anyagot. A szólótáncosoknak és a táncos csoportoknak egyaránt 5 perc áll rendelkezésükre 
produkciójuk bemutatására. 
  
 
A versenyzők értékelése korcsoportonként történik: 
I. Szóló - alsó tagozat 
II. Csoportos - alsó tagozat 
III. Szóló - felső tagozat 
IV. Csoportos - felső tagozat 
 
A versenyzők értékelésének szempontjai: 
- Az előadott cigánytánc lépéseinek pontossága, kéztartás, testtartás, stílus, 
- az előadott cigánytánc tájegységére jellemző népviselete, 
- színpadi előadás, fegyelem, 
- páros cigánytánc szabályai, 
- koreográfia felépítése. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



A NÉPZENEI VERSENY KIÍRÁSA: 

A verseny népzenei verseny, így a gyűjtések legyenek az eljátszott dallamok irányadói, a közelmúltban 
született ismert szerzők műdalait kérjük ne szerepeltessék a versenyben! Az egyes szólistáknak 3 perc, 
zenekaroknak 5 perc áll rendelkezésükre tudásuk bemutatására. 
 
A versenyzők értékelése korcsoportonként történik: 
I. Szólóének kategória - alsó tagozat 
II. Zenekar kategória - alsó tagozat 
III. Szólóének kategória - felső tagozat 
IV. Zenekar kategória - felső tagozat 
 
A versenyzők értékelésének szempontjai: 
- Az ének tiszta intonációja, 
- romani és beás nyelven történő előadás előnyt jelent, figyelembe véve a nyelvhasználat, kiejtés 

helyességét, 
- a zenekar hangerőarányainak helyessége, tempótartása, tiszta intonáció a hangszeren, 
- színpadi megjelenés, 
- autentikus hangszerek használata (kanna, fából készült kanál stb.), 
- szöveg nélküli dallamkíséret (pergetés), szájbőgő használata. 

 
A versenyzőket szakmai zsűri fogja értékelni. 
 
A nevezés feltételei: 
- Nevezni a Jelentkezési lap kitöltésével lehet. 
- A nevezés csak a befizetett nevezési díj után lesz érvényes. 
- Csak a határidőig beérkezett nevezéseket tudjuk elfogadni. 
 
Nevezési díj: 
Egyéni (szóló) nevező esetén: 1.000 Ft/fő 
Csoportos / zenekar nevezés(e) esetén: 2.500 Ft/csoport/együttes 
 
Díjazás (tánc): 
Értékes nyeremények az első, második és harmadik helyezetteknek, korcsoportonként. 
 
Díjazás (népzene): 
Zenekar és ének kategóriában az első helyezett elkészíthet egy 3 dalból álló stúdiófelvételt a Nerok 
stúdiójában. További második és harmadik helyezés kerül kiosztásra, melyhez oklevél és emléktárgy 
jár. 
 
A versenyen legfeljebb két fő 18 év feletti, védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérő vehet részt 
nevezőnként!  
 
Jelentkezési határidő: 2021. október 11. 
 
További információ: 
Laczi Alexandra 
szakmaiasszisztens@gandhikft.hu 
+36 20 274 2824 

Dr. Korcsog Tamás 
ügyvezető igazgató 

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 
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