
Táncpedagógiai Szakmai nap 

Az „IMPROVIZÁCIÓ és a KOREOGRÁFIA” jegyében 

 

Helyszín: Rózsadombi Általános Iskola, 1025 Budapest, Törökvész út 67-69. 

Időpont: 2022. március 21. hétfő, 13.30-20.00 

 

Tervezett program: 

1. 13.30: Szakmai beszélgetés nyílt órával. Téma: improvizáció és 

koreográfiakészítés. (Hogyan tudja a tanár segíteni és rávezetni a tanulót az 

improvizálásra, és hogyan kell megalapozni egy koreográfia elkészítését?) 

előadók: Furka Ildikó (színész, koreográfus és táncos) 

  Asztalos Dóra (Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjas 

táncpedagógus, a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 

tánctagozat vezetője) 

Az órán Méhesné Kispál Anita növendékei vesznek részt. 

2. 15.30: rövid szünet és közös bemelegítés. Improvizációs zenék bejátszása. 

3. 15.45: Regisztrálás (a zene kiválasztása a diák által) 

4. 16.00: Improvizációs verseny 

5. 17.15: Kiss Koreográfus Verseny 

 A zsűri a 2 előadó és Babicsné Orosz Anna (klasszikus balett tanár) lesz. 

6. kb. 19.00 Eredményhirdetés és oklevelek ünnepélyes átadása 

 

 Az eseményeken bárki részt vehet. A versenyeken budapesti és Pest megyei 

alapfokú művészeti iskolák, valamint Waldorf-iskolák tanulói indulhatnak. A 

szakmai napról videófelvétel is készül, melyet közzéteszünk (a 

veszélyhelyzettől függően, esetleg online tartjuk meg, de mindenképpen 

megvalósul). 

 Az előadások ingyenesek, igény szerint 10 órás igazolást adunk ki, mely „A 

277/1997. (XII.22.) számú Kormányrendelet 5. § (3) bek. 5.) pontja szerint a 

pedagógus továbbképzésre fordítható keretből elszámolható és időtartama a 

120 órás kötelező továbbképzésbe beszámítható.” 

 

 
 



 Versenykategóriák: (2022.03.01-ei állapot szerinti életkor alapján) 

I. korcsoport 7-9 év 

II. korcsoport 10-12 év 

III. korcsoport 13-15 év 

IV. korcsoport 16-20 év 

Szóló/Duó/Trió kategória (A legidősebb tag szerint kell besorolni) 

Koreográfiák időtartama (min. 1, max. 1,5 perc) 

Improvizáció időtartama 1,5 perc (Itt csak szóló kategória van) 

Mindkét versenyre lehet jelentkezni, egy gyermek bármennyi produkcióban 

szerepelhet. 

A verseny jeligés, így a zsűri nem tudja, hogy melyik versenyző honnan jött. 

 

Nevezési Díj:  2 verseny esetén: 3.000.-Ft/diák 

1 verseny esetén: 2.000.-Ft/diák 

Több koreográfus formációban való szereplés esetén: +500.-Ft. 

 

Pedagógusoknak a 10 órás kiállítás díja (nem kötelező): 2.000.- Ft.  

 

Nevezési határidő (a jelentkezési lap elküldése): márc. 1. 

Befizetési határidő: márc. 10. 

 

Bankszámla szám: Kiss Zenede AMI, UNICREDIT BANK ZRT. 

 10918001-00000091-19820004  

Közlemény: Verseny Nevezési díj „gyermek neve”  

/Pedagógus esetén: Jelentkezési díj „pedagógus neve/ 

A befizetésekről elektronikus számla készül. 

 

TÁMOGATÓNK: ”Zenede” – Művészeti Alapítvány 

 


