
Valamennyi citerásnak, népi hangszeresnek, énekesnek, 
táncosnak, kézmővesnek, és a népi kultúrát kedvelıknek! 

A TISZA-FOLK Alapítvány az idén is megrendezi nyári népzenei és néptánc táborát! 
 

Helyszín:   Szentes 
Idıpontja:   2006. július 16-23. 
Szervezık:   Mélykútiné Németh Kornélia, Koncz László 

A tábor az idei nyáron új helyszínen, de változatlan formában és szakmai színvonalon kerül 
megrendezésre. Az elmúlt 20 évben Tiszakécskén megismert oktatói és szervezıi gárda (a 
KÓTA és a Vass Lajos Népzenei Szövetség segítségével) fáradozik továbbra is azon, hogy a 

megszokott hangulat várja kedves táborozóinkat. 

 
A tábor fı profilja a citera, néptánc és népdaléneklés oktatása, de igény esetén szívesen fogadjuk a 
furulyásokat, tekerısöket, kobzosokat is. 
Citera választása esetén létszámtól függıen 10-12 különbözı szintő csoportban folyik a munka 
(hangszeroktatás, néprajzi, népzenei ismeretek), ahol mindenki megtalálhatja a neki megfelelı szakmai 
szintet. 
Az idei évben zenekarvezetık részére külön csoportot indítunk, melyben a megszokott tábori 
munka mellett segítséget kaphatnak vezetıi feladataik ellátásához (csokorkészítés, elemzés, 
néprajzi ismeretek, speciális hangszertechnikák, stb.). 

 
Egy tábori nap tipikus programja: 

 
 730   Zenés ébresztı 
 745  - 845 REGGELI 
 845  - 905 Beéneklés 
 905  - 1000 Elıadások (néprajzi, helytörténeti) 
 1000  - 1300 1. Kiscsoportos foglalkozás – mőhelymunka 
    2. Táncpróba 
 1300  - 1400 EBÉD 
 1400  - 1600 1. Szabadfoglalkozás 
     Strand 
     Városnézés helyi vezetıvel 
    2. Fakultáció: 
     Népdaléneklés 
    3. Kézmővesség  
 1600  - 1730 Közös éneklés - Tábori csokor próbája 
 1630  - 1900 1. Kiscsoportos foglalkozás – mőhelymunka 
    2. Táncpróba 
 1900  - 2000 VACSORA 
 2030  -  Elıadások, koncertek (pl. Dr. Olsvai Imre elıadása); utána citerás-, vonós táncház 
 2300   Lámpaoltás – gyerekeknek! 
 0100   Lámpaoltás – mindenkinek! 
 
A tábor zárásaként egy fergeteges gálamősorban mutatjuk meg egész heti munkánk eredményét.  
A hét témája az alföldi puszta emberének élete. Egész heti programunk e köré szervezıdik (elıadások, 
gálamősor, kézmővesség, gyermekeknek játékok) 
 
Meghívott elıadók: 

Birinyi József, a KÓTA társelnöke 
Kovács Nóri, népdalénekes, népzenetanár 
Dr. Olsvai Imre népzenekutató, az MTA Népzenekutató Csoportjának nyugalmazott fımunkatársa 

 



Oktatók: 
 Agárdi Éva – A népmővészet ifjú mestere - fıiskolai népzenetanár 
 Báti István – citeroktató 
 Domak Anikó – népzenetanár 
 Gubucz Pétert – citeroktató 
 Mélykútiné Németh Kornélia – népzenetanár, citeraoktató 
 Nagy Kata – citeroktató 
 Szeri Szilvia – citeroktató 
 Szórád Anita – citeroktató 
 Vadas László – népzenetanár 

Népdalének: Kovács Nóri – A Népzene Ifjú Mestere, népdalénekes  

Vezetı táncoktatók: Fantoly Gyula – Balogh Ildikó 

Muzsikál a Matokabinde zenekar 

 

A tábor részvételi díja: összesen (oktatás + szállás) 

Napi háromszori melegétkezés és szállás díja: 17.700 Ft 

Oktatási költség: 12 év alatt: 9.400 Ft  27.100 Ft 
 12-18 év között: 11.500 Ft  29.200 Ft 
 18 év felett: 14.200 Ft  31.900 Ft 

Az oktatási költség az oktatás mellett a tábor minden programjának díját magában foglalja  
(elıadások, múzeum, strand, stb.) 

Az elhelyezés kollégiumi épületben, 4 ágyas szobákban történik. 

15 fı feletti jelentkezés esetén táborozónként az oktatási költségbıl 1000 Ft kedvezményt 
tudunk biztosítani! 

 
A táborba bárki jelentkezhet, korra, nemre, és elıképzettségre való tekintet nélkül! 

Folyamatos orvosi ügyeletet tudunk biztosítani. 
A csoportok heti munkájának végeredményérıl CD, a gálamősorról DVD felvétel készül, amelyet 

igény szerint sokszorosítunk. 
 

Mit nyújt a tábor?! 
Kellemes atmoszférát, családi hangulatot, értékes szakmai továbbképzést, hangszertechnikai 

oktatást. Nulla kezdı, közép, és haladó szintő hangszereseknek, táncosoknak, kézmőveseknek 
továbbfejlıdést, szólóciterásoknak külön képzést, népzenei és néprajzi ismereteket, népdaléneklést, 
bıséges dallamkészletet, tánctanulási lehetıséget, színpadi produkciót, a tábor zárásaként 
fergeteges gálamősort. A hét minden napján szabadidıs programokat biztosítunk /kézmővesség, 
hangszerkészítés, népi hangszerek tanulása, esténként táncház, kultúra, sport, strand, kirándulás, 
stb./. 

 

További részletes információ, ismertetı, jelentkezési lap és csekk kérhetı: 

Koncz László  06-30-261-2795  /17 óra után/ 

TISZA-FOLK Alapítvány, 6060 Tiszakécske, Tisza u. 13. 
Web: w3.enternet.hu/tiszaflk 

E-mail cím: tiszaflk@enternet.hu 

Szeretettel várunk mindenkit Szentesen! 


