2016. évi besráíÍoló

Áz alapitvány meEa apitá5a és 2015 Után, úlÍaelmondhatlUk, hÓgy a eggkere5ebbévtlzárta

2016.bai. Változatos, s2invÓnaas elóadásokkJl, k!lfÓld tUrnékka 1Hons KonE' Talwan,
EÍdélY),leles műVé'ekke] (TolsVaV Bé]a Kosuth días előadómÚVóv] Henc.n8el Mikós
énekmÚvós4, mé1ó szinházakbán' ÍansoslesztVálmeghiVásokkal. ÁtáncmÚVélzct szákmal
munka Erdéy liboí E.k€ldía5 koreoBráfus, a NépmÚvészet Mesterc, mÚvé.zet Vezetőnk
rányításáVal fÓlylk Á csopollÓkar onod Attlla és onodiné csé.s! kata in, a NépmÚVészet lÍú
MeíeÍe mlnEzteíidíjkituntetett,eivezetik. 2015 augUszt!s 20' án Eldóy'TjboÍ a MaEyaí
ÉÍdemrendLovágkeresztjét, onÓdjÁt'la a Ma8yar BíÓn, É.demker€9tjét kaptá á Masyar
Kő átstsságtó 9akmai mUnkíu[ €|i5melósóUl, am' hatalmas bodoBság' é5 l8en naey
bL5zkeséB mindannyjUnk számálá'

2016'málc!515'

én EÍdéV' T'bor MaEvarouzág Eídeoel

\

Múvó'ediiazot efrl

Az alapítvány és az álta]a támocato1t budapestiVadlóz5ák

Néptán.egvütt€s

céljaváltozatlan]
íelkutátnia magyarfo]klól kinséit, értékéit,Valám'ntápohl ésme3ő&niá hágyÓhányarnkat,
népl ku lúránkat' Á rénd$eÍes kozos múhelymunka és fe]épések mellett mlndkét eg}Üttés
hagyományok népszerúsitéséta fiátalok és .z
ldősebb korosztály számáÍa ÉAz e8yutles ilt, az o62á9 szí!ébeni8yék.k tága'nak. nép
.éL]á.ak ték'nü a néptán. és a káp.sÓlódó

lúra úntiodaadásár

léíénmeE5zeEett Emer€t€it
azokhÓz is
e]uttatni, akik valamih'at! egyá ralán nem Vasycsak ritkánjuthatnak ]]a s áfoÍá5hoz]i'
kU

é5 a magyar hagyományok

A Vadrózsák NépLáncegyutles vezetől 2016 tavaszán m€ghivást káptak Ta'Wanra, é5 Honc
Koh3ba, ahol2 hetet tó|tóttek, tanitottak] workshop oka1tartottak, és bemUtattáká máPvar
népláncéskUltúróEVonEyszemeit' Ápo ták és
fíjztókaz ÓnanikU]tUrál'5vezetőséggel
'orosra
a kápcsolatot, é5 me8beszélésekét tanÓttak eEY€5eteges 2017 es naBy lét9ámú Taiwan és
Hon3 Kong Vádíózsák tuÍnéÍő.

2015 légnaEvobb e5eménye, hogy a Maalin GVóiEV Néptáncszovet9ég Néptáncosok szakmal
Bemu1ató szinpadán, többóVtDed után úlra, ,'M'nősülr" kategóíiát kapÓlt á f€lnótt csoportIl

A VadróEák Néptáncegyüttes s€nior csoporya pédig a Vl oÍszá€os NyuRdi]as KiMii'ÍÚd
Valamlnt a Vl. otszáBÓs NVuBdías Népek lánca, népek,enéj€ rondé,vényeken Veltek részt
íker€sen' A az ÓÍszáE l€grangosabb senior szakma' tálálkozójának, a Gepeh oreg Tán.Ós
Találkozónak á landó, színVonalas réYtvevó Vasyunk'

szákmal munkáink minóséBét mutatja, ho8y n€ghivásl kaptÚnk tobb€k kozött a xxv.
BUdapestiBorfesztNáka, a DisznórÓÍÓs Kolbá5Íe9nválra, Gömöri szü.eti FésáiVálra é5 az V'
Dunak€9i Vladal és TÓboEóra, Ma8yar Táncház Napja a Lisn Ferenc 1éren (HasyományÓk

Ldén s eljUtottak táncÓsaink Erdéybe, hfuelv€
c5ikszeÍedábaÓ 4 napottö tött mindkét csÓpoÍt

Byt'nvőrÚ népj kÚhúránkat, Fekősóf alván

Külön écés9infoltja volt 2016 évének ,'A 5zeretet koldusa, Fohá5z az .saloméít,, cimÚ
FÍoduk.lóbanvalóÍé9véle]unk,aho a Ko$uth dijasToksVaY Bélávalés a MisÍíál zenekaíal

é

Y

EzÉn eőadásokon kíVülíolyamáLosan éÍkezt€k felkérések halyi, önkÓÍmányzatr

műsoroklá,

kulÍodi turistáknak, Órm€zón minden Únn€pkÓÍhÓ, kapcsoódva tánc ós kézműves
loglalkorást tartottunk' MálcUs 15 én a szódli8etj Gáldony Géza Ákalános lskÓlá
toÍnarernében az,,134€

ban" címúÍoÍadalmi mÍJsÓÍunkat mutattuk be az ósz€s d'áknak
torténccm óÍa k€Í€lében jótékonvkÓdtUnk, karácsonYkor pcdig tovább bővitettük ka tariv
tevékenYségunket, Feíén.zKaudla 8yó8yuláláén Íend€tunk Kará6.nyl ós jótókonysáB

nÚ5on, amelybén tobb 5zázezer Íol nt adÓmányt!keÍü lósszÉsyűjténia súlyos bete3séEbén
szcnvedó KlaudlánakLM ndén hónape15ő pénlekén Újbuda' Botadozó[ tánchá2 az Őrnezei
Kozossé8l Házban' idósek ré9ére,€ByszeÍűbb lépések tanítása és kÓzos lánc várja az
óldéklődóket'Mindenhónapmá5odik5zombatjáncsipkébogyócsaádo5tán.ház5ződlgeten'
csUlortökönként Íelnőtt u!ánpótlás taníÓlyam a szentkirály Ut.ában €gész évbon,
Mézeskalá.sfa u sződ ]geten immárévekóla álandó lóvtvéVő lagyunk.
RÚhatáfunk nagyménékben tovább bóvülL p]tvkés mÉllények,szilá8ysági nő v'5eetek,
kalotaszég]nó vEe|eteL cszmák, opók, ka]ocsaifejdiszekkeÍÚ|lekaruharaktárba 2016 ban'
Áz é hú t évek alanszolos kapcsolat, ]gaz barátság, kiVá ó han3u at alakU t kia kér kUlonbozó
genelá.ió kÓzott. Tókéletesen lÚd égvun dolgoznla le nőttésseniÓÍ.sapar' nagyon 9eíotjÚk

méy bszteleltel adózunk e3}más szakma tudásán'
és póldáérlékÜ a maI MagvaroEzáEÓn!
éBVmá5t embenl€3,

Ez rgazán

egyedÚláló

Nyáron a csrportÓk s.akmal prosram]ál a sajátsréfu€zésÚ táborok se3ítik' A Íelnőtt eBYutles
tábÓÍavá toró heyszinű, ásenjoÍ Goport nmár haByrmányÓsán, évek ótaTöbajdon tőlt az

egyhetes inténrívténcot' A csoporlok naBv léne ré9i vett á xl. csÚÍdonBoő
Néptánc(áborban Eldé]yben Tobbéves tapasrtalaltal kijélenthel,Ut hoBy a héti
Í€ndszeressó8ce ta.tott próbák meletl' iEen ]éLéntós az a 5zakmal tudásbe i fejlődós, am á
táboÍi keÍe1ek kozott e|ólhetó á tán.ÓsÓknál A tán. mellett yenkoí keíUl sÓÍ a rUhalár,
,elheztáÍ eúrÓzására, l€lújitására, egyéb kioBészitők {ka áÍsok, botok, csenEonyűk,
bÉtLeh€m, 5tb.) e]készitésé.é.

A

vadlóz5ák Néptán.egvDtte5 mlndkét csopÓrt]ának lélszánál sikeÍesen émeltirL

5ze.encsére folyámato5an éÍkeÍekúj éldéklődók A Íelnótt tánckal mallé tÓvábbra is olvan

Íiataokkerult€k,akjkVdékÍóaÍőVáro5lqyetemekre,főisko]ákrakerult€k,ésmárválámVen
9intén ÍÓ3alkÓztak néplánccal' Ezáka |éhétóVéleRuk nekik a kónnyébb be']eszkedést a
főVárosiéletbe, ránWÓnáLál adrUnkaz e5ete8es elkallódás, olmágányosodás VeszélVé oll€n'
A ma8yar nópi kUltúÍaaktualizálása a maiÍiata]Óknak nemzeh ÍennmaradásUnk egvkíontos

ga. 8yönsy9cm. Égy TáLwanÍól éÍkezeltÍ'atalember, aki eBy, a két orczá8
között létléjóll kultuÍál5 csereproBram keÍetébcn tÓbb, mnt má5rél évet tarlózkodÓt
EByUtt€sunk

hazánkban' Ez idó alatl aktiv tag

a

volt a íelnőtt tánccsooortnakI

Bizunk bennc, hÓgJ, fell€pé5elnk és r€ndezvényeink a fóváÍol széllenl é5 kultUrá s é€tének
tá ahás 5zínfolt,al voltak, és V.ndúenk á macyar néptánc é5 néphaByománvok

lekes€désót,

élÉtaÍomét
íenntart]ák, és loVábbadják má]d kÓrnVezétUknék' e5eleH€sen

lrHi

Vadró^ák fcInőtt egyUttesének

és a cavintÓn

csoportjának Íolvamato5
azecvmása Ulalt5áBot
ByakorLatlla3 aE€ncrációkkÓzÓt'
'oÍos
tP*esih meg, am rÉá ma' V ágban rendkivül nagy szÜkség van A közös ÍoEa]kozáso[
nemcsak próbáként, €dzé5ként, hanen kö2ó$ég] e5eményként lsfe loghatóak, helyek 5orán
á le|ótt 1áncosok óettapavtálatokal52erezhetnek az idósebbPktól' az dő5ebb 3cnclá.ó
pedic le lőltődé*és enduletet kaphat a l]atalábbáktól Elmondhatjuk' hosy MaEVaÍoruzáson
példamutalóan, eEVedÜlállóan kVáló kaFcsoat van a Vadíó2sás félnótt é5 5enor táncosÓk
közÓn. lBaz barát5ágok, méy tiszteleL a szakmaL iudáluk elótt és nem,,kÓt.oző kozos
é óádások fe€hns]e" MeBgvőződésseláliljuk, ho8ynagy részb.n a2 i|Vén kis kozo$*ekre
épÜlő hálózat tart,aél€tben a magyaÍ kUkúÍát él őn' meg néphagvománvainkat.

^
egvÜttmíjködósé

'e|lor
kapcsolatot,

*

*

Az egvüttas e3é5z évesmunkája nyomon kovethetőa Www'VádÍozsak h!

a

'lletvP
valamrnt a Facebooko dalon (Vadrózsák Néptán.eAy!!tes, caVintÓn

