
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves citerás, énekes, népi hangszeres és néptáncos barátaink! 

Alapítványunk idén is megrendezi népzenei táborát. 
 

Választható főfoglalkozások: 
citera, népi ének, néptánc, hegedű, brácsa, nagybőgő 

Ami nálunk várja: 

 Kezdő és haladó szintű hangszereseknek, táncosoknak, 
kézműveseknek továbbfejlődés, szóló és többszólamú 
zenét játszó citerásoknak külön képzés, népzenei és 
néprajzi ismeretek, népdaléneklés, bőséges 
dallamkészlet, tánctanulási lehetőség, színpadi 
produkció. 

 A tábor zárásaként fergeteges gálaműsor. 

 A hét minden napján szabadidős programok: kézművesség, 
hangszerkészítés, táncház, kultúra, sport, kirándulás, strand. 

 Neves előadók előadásai. 

 Családias hangulat. 

 Baráti társaság, fergeteges 
bulik, oldott légkör és sok-sok 
nevetés. 

 
Tapasztalják meg a több, mint 3 évtizedes múltra 

visszatekintő táborunk kellemes, családias hangulatát, 
hatékony szakmai munkáját! 



A tábor helyszíne: Tiszakécske, Móricz Zsigmond Kollégium 

A gála helyszíne Tiszakécske, Arany János Művelődési Központ 
Időpontja:  2017. július 29. – augusztus 5. 

Tanulható: Citera, népi ének, néptánc, vonós hangszerek 

Citeraoktatók: Csüllög Edina - népzenetanár 

Dérné Kovács Ibolya - népzenetanár 
Fazekasné Domak Anikó – etnográfus, népzenetanár 
Gubucz Péter – citeraoktató 
Kapuvári Eszter – népzenetanár 
Léczné Urbán Bernadett – népzenetanár 
Tálas Mária - citeraoktató 
Vadas László – népzenetanár 
továbbiak még egyeztetés alatt 

Vonós hangszerek: Hegedűs Gergely 

Népi ének: Havay Viktória – etnográfus, népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere 
továbbiak még egyeztetés alatt 

Néptáncoktatók:  Vincze Levente – a Bányász Táncegyüttes férfi tánckarának vezetője 

Meghívott előadók: Holecz Istvánné Kanyó Margit 

Agócs Gergely – népzenész, népzenekutató 
továbbiak még egyeztetés alatt 

Táborvezető: Koncz László 

 

Részvételi díjak: Kedvezményes díjak (Ft) 

 A tábor részvételi díja: 
Teljes részvételi díj 

(Ft) Jelentkezési 
határidőig előleget 

befizetve 

Jelentkezési 
határidőig teljes 
árat befizetve 

 - 14 év alatt 37.800 36.200 34.700 
 - 14 – 18 év között 39.900 38.300 36.800 
 - 18 év fölött 41.900 40.200 38.700 
 - csak oktatást kérőknek 15.500 14.500 13.000 

 

A teljes részvételi díj magában foglalja a szállás (7 éjszaka), a napi 3-szeri bőséges 
étkezés és az oktatás mellett a tábor minden programjának díját (előadások, múzeum, 
kézműves foglalkozás, strand)  

 Csak oktatást kérőknél a részvételi díj magában foglalja az oktatás mellett a tábor 
minden programjának díját (előadások, múzeum, kézműves foglalkozás, strand). 

 Egyedi igények esetén kérjük, keressen minket! 
 

Jelentkezési határidő: 2017. július 10-ig beérkezően 
(levélben a lenti vagy a tabor@tiszafolk.hu e-mail címre)!  

 

További részletes információ: 

Tisza-Folk Alapítvány, 6060 Tiszakécske, Tisza u. 13. Tel: 30/261-2795 

E-mail: tabor@tiszafolk.hu 

Minden egyéb információ megtalálható a folyamatosan frissülő 
www.tiszafolk.hu és Facebook oldalunkon. 

 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 Tiszakécske, 2017. április 30. 


