
 
  

KOR-KÉP – Koreográfusképző projekt – 2018  

FELHÍVÁS 
A Martin György Néptáncszövetség ezúton meghirdeti a  

KOR-KÉP KOREOGRÁFUSKÉPZŐ PROJEKT című tehetségkereső programját. 

A program elemei: 

 jelentkezés 

 beválogatás 

 részvétel a 30 órás tehetségfejlesztő programon 

Helyszín:  SÍN Kulturális Központ, 1139 Budapest, Gyutacs u. 10.  

Képzők:  dr. Diószegi László koreográfus, Szilágyi Zsolt koreográfus,  

Juhász Zsolt koreográfus, Susán Ferenc rendező, Uray Péter rendező 

Tervezett időpontok:  

1. alkalom: április 15. vasárnap 09.00-17.00 – Susán Ferenc 

2. alkalom: április 21. szombat 10.00-16.00 – Juhász Zsolt 

3. alkalom: április 28. szombat 10.00-16.00 – Uray Péter  

4. alkalom: május 12. szombat 10.00-16.00 – dr. Diószegi László 

5. alkalom: május 19. szombat 10.00-16.00 – Szilágyi Zsolt 

6. alkalom: részvétel saját előadással a „Fiatal Alkotó Tehetségek Bemutató Színpada” 

című rendezvényen 
  

Projektgazda: Demarcsek Zsuzsa, Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 

Főszervező, lebonyolító: Demarcsek György, Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. 

A projektre jelentkezhetnek azok a tehetségígéretek, akik aktív táncosok, életkoruk 16 és 

30 év között van és legalább egy tánckoreográfiát már készítettek, amit színpadon is 

bemutattak. 

A programba az alábbi feltételek teljesítésével lehet bekerülni: 

Jelentkezés 

 a mellékelt jelentkezési lap kitöltése 

 nyilatkozat a program megvalósításáról beválogatás esetén 

 szülői nyilatkozat kiskorú résztvevő esetén: hozzájárulás a pszichológiai mérés 

megvalósításához, felelősségvállalás az utazáshoz 

 ajánlólevél (mester, neves koreográfus ajánlása) 

 motivációs levél: miért szeretne bekerülni a programba, mit vár a programtól 

 egy saját koreográfia beküldése jó minőségű felvételen (YouTube- vagy más link) 
 

A jelentkezés határideje: 2018. március 25. 

 

 

 



 
 

Beválogatás (maximum 20 fő beválogatására van lehetőség) 

 a beküldött jelentkezési dokumentumok értékelése 
 

A beválogatott jelentkezők értesítésének határideje: 2018. április 5. 

30 órás tehetségfejlesztő program 

 tehetségazonosítás: pszichológiai mérés (ismeret/képesség, kreativitás, motiváció) 

 részvétel 5 alkalommal (a pszichológiai mérés az első alkalom elején történik) 

 házi feladatok megvalósítása 

 felkészülés a színpadi bemutatóra, csoportszervezés 

 szinopszis elkészítése, határidőre történő beküldése 

 az elkészített koreográfia bemutatása a Fiatal Alkotó Tehetségek Bemutató Színpadán 
 

Fiatal Alkotó Tehetségek Bemutató Színpada 
Tervezett időpont:  2018. július 01. vasárnap 

Helyszín:   Kőrösi Kulturális Központ, 1105 Budapest, Szent L. tér 7. 

 színpadbejárás 

 a koreográfia bemutatása 

 szakmai értékelés (a zsűri tagjai a mentorok) 

 díjkiosztás, tanúsítványok átadása 
 

A program alábbi költségeit a Martin György Néptáncszövetség biztosítja 

 útiköltség 

 szállás (amennyiben egymást követő napokon lesz a képzés) 

 a koreográfiát bemutató csoport utazása (max. 25 fő) 

 színpadi körülmények biztosítása (fény, hang)  

 központi zenekar 

 nem kötelező az élő zenekar (saját zenekar igénybevétele is lehetséges, de ennek 

költsége a bemutatkozót terheli) 
 

Díjazás  

 „Arany”; „Ezüst”; „Bronz” Minősítésű Ifjú Koreográfus cím 

 Egyéni Különdíjak 

 Csoportos Különdíjak 

 Pénzjutalom 
 

Mellékletek:  

 jelentkezési lap és nyilatkozat 

 szülői hozzájárulás; ajánlás;  

 motivációs levél 

 koreográfia bemutatása 


