VASS LAJOS NÉPZENEI SZÖVETSÉG
1012 Budapest, Várfok utca 8.
Levelezési cím: 8100 Várpalota, Rákóczi u. 9.
Adószám: 18080502-1-41
Bankszámlaszám: 11701004 - 20178983
Telefon: +36-30 243-0106
E-mail: vasslajos-szov@vasslajos-szov.hu
Web: www.vasslajos-szov.hu

Tisztelt Népzenekedvelő Barátunk!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 2018-as esztendőben,
Kívánunk sikeres, boldog Új esztendőt!
Szövetségünk megkezdte a 2018-as év programjainak összeállítását, szervezését.
-

Ebben az évben is folytatódik továbbképzés sorozatunk, az ország több településén.

-

Tavasszal kerülnek megrendezésre a XII. Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntői,
ahol az elődöntőn Vass Lajos Arany fokozatot elért csoportok, szólisták
versenyezhetnek a döntőbe jutásért.

Középdöntők helyszíne, időpontja:
2018. április 28.
Sümeg, Kisfaludy Sándor Műv. Központ, Széchenyi út 9 – 11.
2018. május 12.
Dunapataj, Kodály Zoltán Művelődési Ház, Vasút u. 2.
2018. május 26.
Mezőkövesd, Közösségi Ház, Szent László tér 24.
2018. június 9.
Berettyóújfalu, Nadányi Z. Műv. Közp, Bajcsy Zsilinszky u. 27.
2018. június 23.
Budaörs, Jókai Mór Művelődési Központ, Szabadság u. 26.
A továbbjutóknak február végén küldjük ki a részletes tudnivalót, valamint a visszaigazoló
lapot.
-

TÁBOR változás!!!!!!!!!!!:

A XXVI. Vass Lajos Népzenei Népművészeti Tábor időpontja, s helyszíne technikai
akadályok miatt megváltozott.
Sajnos, a Szigligeti Üdülő árai nagyon megemelkedtek, s nem tudják a teljes ellátást sem
biztosítani. (A tábor működtetése átkerül a szociális szférából a gazdasági szférába, ahol már
a piaci árak érvényesülnek.)
Új helyszín: TULIPÁN MOTEL és ÜDÜLŐ, Gyenesdiás
Link: www.tulipanmotel.hu
A tábor időpontját 2 nappal kellett elcsúsztatni:
Gyermek-ifjúsági résztvevőknek: 2018. július 9 – 15-ig (hétfő du.-tól - vasárnap reggelig)
Felnőtt résztvevőknek: 2018. július 10 – 15-ig (kedd du.-tól - vasárnap reggelig)
Elhelyezés gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt kőházban, 3-4-5 ágyas heverős szobákban.
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Az üdülő helyszíne nagyon ideális táboroztatásra:
tágas foglalkoztatók állnak rendelkezésre
a strand 5-10 perc sétával elérhető (félúton a Balaton legjobb fagyizója)
az Üdülőtől 50 méterre kisbolt (ha szükséges)
5 percre található a piac, ami minden nap üzemel
kerékpárúton közel van Keszthely
150 m-re található a vasútállomás
a településen számtalan idegenforgalmi látványosság található, és ami különleges,
hogy táborunk idején, 2018. július 12-15 között kerülnek megrendezésre a Gyenesi
Bornapok, sok-sok érdekes programmal, s a bornapok helyszíne az Üdülőtől 5 percre
található.
A település vezetése nagy örömmel fogadja táborunkat, s különösen sok segítséget kapunk a
Gyenesdiási Kerámiaház tulajdonosaitól: Pék Andrástól és Pékné Orbán Julikától, akik évek
óta szakmai támogatói táborunknak (korongozás, táncház tartása).
Részletes programtervezetet a február 17-én tartandó Vezetőségi Ülés után küldjük.
Igyekszünk a tábor szakmai programját úgy összeállítani, hogy a sok tanulás mellett lehetőség
legyen a településsel, annak látványosságaival, programjaival megismerkedni, azokon részt
venni, és a Balatonban minél többször fürödni!
Kérünk mindenkit, hogy népszerűsítse (népszerűsítsétek) a tábort, hiszen úgy gondoljuk, az
előző években is igyekeztünk szakmai fejlődést biztosítani a résztvevők számára, az ide év
pedig az új helyszín adta lehetőségekkel még nagyobb élményt, kikapcsolódást és
természetesen tanulást biztosít!
Mindenkit sok szeretettel várunk programjainkra!
Budapest, 2018. február 10.

Baráti üdvözlettel!

Vezetőség

