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Beszámoló
(2003. szeptember - 2004. június)

 2003. szeptember 13. (szombat) Szüreti felvonulás és bál.
Földes utcáin délelőtt induló felvonuláson vett részt az együttes, ahol szórakoztatták a
kíváncsiskodókat.
Este a színpadon adtuk elő a „Jászsági játékok és táncok” című koreográfiánkat.

 2003. október 04. (szombat) Hajdúszovát Művelődési ház avató műsor.
A műsoron 30-40 percet táncoltunk a főtéren elő adtuk Somogyi táncainkat (üvegest,
székest, seprűst), a szatmári és jászsági koreográfiánkat valamint, Gyönyörű
Zsigmond Szatmári botolót táncolt. Erősítővel cd-vel nem volt gond

 2003. október 11. (szombat) Furta szüreti bál.
Este 18:00 órától léptünk fel a művelődési házban szüreti műsor keretében két
részletben. Előadott műsorszámok: Somogyi eszközös táncok, Jászsági és Szatmári
táncok. Este vacsorával vendégeltek meg bennünket. Hang technika elromlott el
kellett menniük másik cd lejátszóért így 5-10 perc szünetet kellett a műsorba betenni.

 2003. október 17. (péntek) Földes Nyugdíjas nap.
Földesen lépünk színpadon 20-25 perces műsorral. Táncoltunk Somogyi táncokat
(üveges, székes, seprűs), és Jászsági koreográfiánkkal szórakoztattuk a közönséget. Itt
is volt hangtechnikai hiba.
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 2003. október 18. (szombat) Debrecen Motolla Táncház.
A rendezvényt a Motolla egyesület rendezte Debrecenben, a Pedagógusművelődési
házban, ahol mesemondás, daltanulás és táncház várta a látogatókat. Ezen a
rendezvényen a Szélrózsa néptánc együttes tanított táncot élőzenei kísérettel.

 2003. október 24. (péntek) Debrecen Szeredás születésnap.
A Vojtina bábszínházban tartotta a Szeredás Népzenei Együttes „az együttes
születésnapját”. Három néptánc együttes lépett fel velünk együtt. Előadtuk Somogyi
táncokat (üveges, székes, seprűs), Jászsági és Szatmári koreográfiákat. Egész délutánt
és estét betöltő program volt.

 2003. november 29. (szombat) András napi disznótor és táncház találkozó.
Egész napos rendezvény volt, játszóház gyerek műsorok „hagyományos” disznótor
várta a látogatókat. Este gálaműsort adtak a napfolyamán érkezett együttesek a
Szélrózsa néptánc együttessel.

 2004. február 20. (péntek) Furta a Furtai citerazenekar 30. éves jubileuma.
A Furtai Citerazenekar 30. éves születésnapját ünnepelte meg egy műsoros esttel, Itt
léptünk fel közel egy órás műsorral. Már a Hortobágyi pásztortáncokat is előadtuk
ezen a műsoron. A Szeredás Népzenei Együttes kísért bennünket. Sajnos nem volt
erősítés.

 2004. február 27. (péntek) Földes Jótékonysági bál.
A műsoron adtuk elő első ízben Földesen a „Hortobágyi pásztortáncok” című
koreográfiánkat.
 2004. március 28. Budapest Táncház találkozó
Egész napos rendezvényen vettünk rész új táncokat tanultunk valamint népi kirkodó
vásárban keresgélünk.

Szélrózsa néptánc együttes
3/3 oldal

 2004. április 14. Földes
Az ünnepi képviselőtestületi ülésen bemutattuk a Hortobágyi Pásztortáncunkat.
 2004. május 28. (péntek) Földes
Két vendég tánc együttessel (Spanyol, Szerb) adtunk közös műsort a színpadon. Majd
megvendégeltük őket egy vacsora erejéig.
 2004. május 01. (szombat) Földes.
Földesen a szabadidő központban táncoltunk délután, ahonnan mentünk tovább
Püspökladányba.
 2004. május 01. (szombat) Püspökladány.
Püspökladányban a fürdő előtt lévő színpadon adtuk elő élő zenével azt a műsorunkat
a mivel a minősítésre készültünk. (30 perc helyett 35 percig tartott. Busszal mentünk
tovább Zsákára.
 2004. május 01. (szombat) Zsáka.
A nap zárásaként este Zsákán 50-55 perces műsort adtunk a rendezvény látogatóinak.
 2004. június 12. (szombat) Sárospatak minősítés.
Sárospatakon megrendezésre kerülő országos minősítésen vettünk részt. Ahol
minősítést szereztünk, azaz minősültünk a 150 pontos skálán 103,5 pontot értünk el. A
zsűrinek tetszett a népszokások felelevenítése és színpadra állítása. A viseletekben
még mindig találtak javítani valót.
A heti rendszerességgel megtartott próbákon (péntek, vasárnap) sőt néha keddenként és
csütörtökönként is új koreográfiákat tanulnak, és készülnek az éppen a soron következő
műsorra, valamint az Országos Minősítésre. Most Bihari táncokat tanulunk, ebből készül
új koreográfia, amihez szervesen lehet kapcsolni a Hortobágyi táncunkat, így ki tudunk
alakítani egy másik non-stop műsort hagyományőrző jelleggel. A viseletet folyamatosan
próbáljuk beszerezni, bővíteni, javítani. A sikeres minősülés után több pályázat
benyújtására vagyunk jogosultak, reméljük ezek sikeresek lesznek.
Földes, 2004. június 19.

Kiss Anita, Nagy Gyula

