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Tisztelt Tagjaink! Kedves Barátaink!
Mellékelten küldjük a 2021-es évre már kialakult programjaink időpontjait. Ezek egyenlőre a Tábor és a Döntő
időpontjai:
TÁBOR: Nagy örömünkre a táborba jelentkezők létszáma magas, ezért két turnust tartunk ugyan azon
programmal és feltételekkel. A Jelentkezési lapon kérjük mindenki jelölje, hogy számára melyik időpont a
megfelelő.

I. turnus Gyermek-ifjúsági és Felnőtt résztvevőknek 2021. július 4 – 9.
II. turnus Gyermek-ifjúsági résztvevő 18 éves korig: 2021. július 10 – 16.
Felnőtt résztvevő 18 éves kor felett:
2021. július 11 – 16.
Érkezés a tábor kezdési napján 14.00 óráig, távozás az utolsó napon reggeli után.
A Kárpát-medencei Népzenei Táborban, melyet XXIX. alkalommal szervezünk meg tagjaink részére, a gyakorlati
foglalkozások mellett a résztvevők megismerhetik a népdalok kiválasztásának szempontjait (mitől értékesebb egy
népdal), a népdalcsokor összeállítás szempontjait, hangszerelés lehetőségeit egy összeállításon belül,
megismerkedhetnek a népdal hiteles megszólaltatásával.
A tábor oktatói egyéni konzultáció keretében is segítenek a problémák megoldásában, tanácsot adnak.
A tábor programja a későbbiekben honlapunkon megtekinthető.
Tábor helyszíne: Tulipán Motel és Üdülő, Gyenesdiás, Tulipán u. 20. (www.tulipanmotel.hu)
Kiemelt témakör: dr. Olsvai Imre ormánsági gyűjtése
A kiemelt témakör mellett kiscsoportos foglalkozás keretében ismerkedünk a többi dialektusterület dalaival.
Tervezetten: Joób Árpád:Nyíradonyi hegytetőn, Bodor Anikó: Vajdasági népdalok,Bartók Béla:Felsőiregi gyűjtés,
dr.Barsi Ernő: Szigetközi gyűjtés
Részvételi díj: Mindegyik turnusra 45.000 Ft. Ez azt jelenti, hogy Szövetségünk pályázatnak köszönhetően
kiegészíti a beszedett tábori díjat mind a szállás, étkezés, oktatás költségét illetően.
Bejárós tagjaink részére: (ebéd és oktatás)

17 000 Ft

Jelentkezési határidő: 2021. május 20. (A helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. Kérjük, aki
jelentkezik, az úgy tervezzen, hogy elejétől a végéig jelen legyen, mert az üdülő is turnus árral számol!)
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, továbbá 25 000 Ft előleg befizetésével lehet, melyet kérünk
a Vass Lajos Népzenei Szövetség Budapest 11701004 – 20178983 számú számlájára átutalni.
Befizetéskor kérjük, a közlemény rovatba beírni a résztvevő személy, vagy több személy esetén a csoport nevét.
Több kiírásra lehetett pályázatot benyújtani, más-más tételre: (oktatás, szállás, étkezés) vagy (tábori részvételi
díj) ezek számlázását egyenként egyeztetnünk kell, hogy mindenki számára megfelelő legyen a számla az
elszámoláshoz.
A tábor szakmai vezetői: Dr. Alföldy-Boruss István és Dévai János, Szövetségünk szakmai vezetői
Táborvezetés: Farkas Márta elnökhelyettes, Farkas Katalin jegyző
Tervezett oktatók:
Juhász Erika, népiének
Mélykútiné Németh Kornélia, citera, népiének
Koczka Andrea, citera, tekerő, népiének
Pintér Anikó, népiének
Légrády Eszter, citera, népiének
(Oktatóink számát a létszámtól függően tudjuk bővíteni.)
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A népzenei gálára kérjük, mindenki hozzon magával fellépő ruhát.

Szabadprogram keretében és az ebéd utáni pihenőidőkben lehetőség van megismerkedni Gyenesdiás látnivalóival,
strandolni, fagyizni, és akár a Gyenesi rendezvények programjait megtekinteni.
A gyermekek felnőtt kíséretével hagyhatják el a tábor helyszínét és vehetnek részt a külsős programokon!
A Tulipán Moteltől: a strand, a fagyizó (a Balaton legjobb fagyizója), a Bornapok helyszíne, a piac, a vasútállomás
néhány perc sétával elérhető.
A Covid miatt többszöri nekifutásra sem tudtuk bejegyeztetni a már elfogadott új vezetőséget, ezért még egyszer végig
kell mennünk a folyamaton és újra jegyzőkönyvezni. Az aktuális 2021 évi Közgyűlés keretében szeretnénk ezt
megtenni, melyet az idei évben is a táborban tartunk meg. Előtte 30 nappal küldjük a meghívót.
KÁRPÁT-MEDENCEI DÖNTŐ:
Gyermek-Ifjúsági mezőny: 2021. október 23. Csepeli Munkásotthon
Felnőtt mezőny: 2021. november 6. Csepeli Munkásotthon
Ehhez tervezzük az útiköltség hozzájárulását.
ELISMERÉSEK, DÍJAK:
2020. február 16-án a Vass Lajos Népzenei Szövetség, fennállásának 25. évfordulója alkalmából Vass Lajos
Életpálya Díj elismerést alapított olyan példaértékű szakmai életpálya elismerésére, amely Vass Lajos sokrétű alkotói
és pedagógiai tevékenységének szellemi örökségét hordozza.
A díj azon személynek adományozható, aki a Kárpát-medencei magyarság népzenéjének, népi kultúrájának
kutatásában, a hagyományőrzés ma élő formáinak -népzenei mozgalom, pávaköri mozgalom- támogatásában, a
nemzeti értékek megőrzésében, gyarapításában szerzett érdemeket, aki több évtizeden át végzett kiváló-, hiteles
alkotói, művészi, pedagógiai, közösségteremtő munkát.
A Vass Lajos Életpálya Díjra első alkalommal Kóka Rozáliát, mint Szövetségünk létrehozóját, Posztumusz
Életpálya Díjra dr.Gerzanics Magdolnát, Szövetségünk egykori szakmai vezetőjét jelölte Vezetőségünk.
2015-ben, 20. évfordulónk alkalmából alapított Vass Lajos Emlékplakett Díjat, -mely elismerés a néphagyományok ápolásáért, a népzene területén végzett több évtizeden át tartó elhivatott szerepvállalásért, kimagasló tevékenységért adományozható- az idei esztendőben Horváthy Lenke (Mohács) és Kalina Ferencné (Tállya) kapja.
TAGDÍJAK:
Tisztelettel kérjük tagjainkat, hogy az éves tagdíjat április 30-ig szíveskedjenek a Szövetség számlájára
befizetni. Igény esetén átutalási számlát küldünk, melyre aztán megtörténhet a tranzakció. A számlakérésnél és
utalásnál a közlemény rovatba is a név és adószámot kérnénk írni. Így a rendszer beadja a számlázási címet.
Tagdíj összege: csoportoknak 3 főtől: 8.000 Ft/év, egyéneknek: 3.000 Ft/év
Tagságunk részére több kedvezményt is biztosítunk, aminek feltétele a folyamatos tagdíj fizetése:
 ingyenes részvétel versenyeinken, népzenei találkozóinkon,
 ingyenes részvétel továbbképzéseinken, (csoport esetében, akár az egész csoport),
 kedvezményes részvétel Népzenei Táborunkba,
 információ népzenei rendezvényekről,
 Díszoklevél jubiláló csoportoknak. –Ehhez szükséges a Csoport részéről jelzés részünkre.
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A tábori jelentkezési lapokat postán kérjük vissza, mert a pályázathoz kötelezettségünk van a pirossal feltüntetett
sorok miatt eredeti aláírásra. Nem kell ajánlottan küldeni.
Reméljük, hogy mielőbb találkozhatunk, és folytathatjuk régi életünket. Addig is kitartást, jó egészséget, és a sok bút,
s bánatot feledve, ismételt dalos kedvet kívánunk!
Budapest, 2021. április 16.
Üdvözlettel:

Vass József
elnök s.k.

Farkas Márta
elnökhelyettes s.k.

