1027 Budapest, Kapás u. 55.
Telefon-201-7992, 70/335-6283
Email: info@berczik.hu

XVI. ORSZÁGOS BERCZIK SÁRA EMLÉKVERSENY
2018. ÁPRILIS 7., SZOMBAT
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
A Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapítvány célkitűzése Berczik Sára emlékének ápolása,
munkásságának megőrzése, hagyatékainak feldolgozása és technikájának terjesztése.
Az alapítvány által és a Berczik Sára Budai Táncklub támogatásával e célból szervezett Berczik Sára
Emlékversenyt 2018-ban tizenhatodik alkalommal rendezik meg április 7-én, szombaton.
Az egész országból fogadnak versenyző csoportokat, négy korosztályban és öt táncművészeti műfajban.
Minden esetben kérjük, hogy alapos részleteséggel tájékoztassák a táncpedagógusok a növendékeket és
szüleiket a versenyszabályzatban foglaltakról, mert a verseny napján fellépő, tájékozatlanság okán felmerülő
problémák miatt felelősséget nem vállalunk.

VERSENYSZABÁLYZAT

Verseny helyszíne
Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1027 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Színházterem
Nézőtér 340 fő befogadására alkalmas és engedélyezett.
Színpadtér: 8 m színpadnyílás; 8 m színpad mélység; 2 m előszínpad; 12 m belső szélessé. Kérjük figyelembe
venni a színpad méreteit!
Hang és fénytechnikai eszközök. Fények: hátsó gégen sor, derítés, 9 db fénykör, kis és nagy középső fénykör,
jobb és bal diagonál, színes fények, stroboszkóp, uv.
Műfaji kategóriák
 Mozdulatművészet
 Művészi torna kéziszer gyakorlat
 Klasszikus balett
 Jazz tánc
 Karakter tánc
Az Országos Berczik Sára Emlékversenyen 2016 óta a műfaji kategóriák között nem szerepelnek a modern- és
kortárs tánc műfajok. E műfajok képviselői jelentkezhetnek a Berczik Sára Budai Táncklub által szervezett Tánckiállítás modern-, kortárs- és mozdulatművészeti táncversenyére, melyről részletes tájékoztató található a
http://www.budai-tancklub.hu/tanckiallitas.html weboldalon.
Nevezések száma csoportonként: Egy táncos maximum 3 koreográfiával versenyezhet az emlékversenyen
Korosztályi besorolás: A korosztályokban fiatalabb maximum egy korcsoporttal feljebb indulhat, de idősebb
nem nevezhet fiatalabb korosztályban.

Korosztályok:
Gyermek: 6-9 éves korig (csak csoportban)
Junior: 10-14 éves korig (csak csoportban!)
Ifjúsági: 14-18 évesek, középiskolások (csak csoportban és duett, szóló nincs)
Felnőtt: 18 év felett (csoportban, szóló és duett)
A produkciók időtartama: szóló és duett maximum 3 perc, csoport maximum 5 perc.
Nevezési díj:
Szóló és duó 6 000 Ft/koreográfia
Csoport 8 000 Ft/koreográfia
Fizetendő a helyszínen vagy átutalással a verseny kezdete előtt.
Átutalás esetén fizetés az alábbi címre, (melyről a befizetést igazoló szelvényt a verseny napján kérjük
bemutatni):
Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapítvány
Az alapítvány számlaszáma: 11703006-20035279-00000000
Adóig. szám: 18099366-1-41
Cím: 1027 Budapest, Kapás u. 55.
Amennyiben a versenyszám lemondásra kerül, orvosi igazolással igazolt betegség esetén a nevezési díjat nem
kell kifizetni. Ebben az esetben a korábban már átutalt nevezési díj, az alapítvány következő versenyén
jóváírásra kerül.
Nevezési határidő: 2018. március 5.
Jelentkezés a http://budai-tancklub.hu/berczik-verseny weboldalon letölthető jelentkezési lapon történhet
emailen (info@berczik.hu) vagy postai úton (Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapítvány ,1027 Budapest,
Kapás u. 55).
Jelentkezési lap kitöltése:
Kérjük, hogy alapos körültekintéssel és felelősséggel töltsék ki a jelentkezők a nevezési lapot, mert a nevezés
lezárása után nem áll módunkban módosítani az adatokon.
Versenyelőadások, fellépési sorrendek:
A nevezések lezárása után elkészült fellépési sorrendeken nem változtatunk. Amennyiben egy csoport több
koreográfiával is indul, az esetleges átjárások miatt szükséges minimum átöltözési időt kérjük előzetesen
feltüntetni a jelentkezési lapon.
Jegyvásárlás az előadásokra:
A nevezés lezárása után elküldött fellépési sorrendek és az előadásokba besorolás alapján kérjük alaposan
figyelembe venni, hogy melyik előadásra váltunk jegyet, mert visszaváltás, illetve csere nem lehetséges a
jelentkezők magas létszáma miatt.
A versenyelőadásokon a nézőtérre csak belépőjeggyel rendelkezők (családtag, érdeklődő, fellépő stb…)
mehetnek be. A nézőtéren állni, enni, inni nem lehet.
Minden résztvevő pedagógus kap egy sétálójegyet. A fellépők és kísérőik csak jeggyel nézhetik meg az
előadásokat. A 340 fős nézőtéren állni nem lehet a szigorú tűzvédelmi előírások miatt. A belépőjegyek nem
helyre szólnak. A jegyek megvásárolhatók elővételben 2018. március 14-től a www.jegy.hu weboldalon és a
helyszínen.
A junior korosztály számára a magas részvételi és várható nézői szám miatt megbontva két előadást tartunk
(kedvezőbb jegyárral, hiszen lehetséges, hogy néhány fellépő mindkettő előadásban szerepel). Így remélhetően
minden érdeklődő szülő megtekintheti gyermeke produkcióját.
VERSENYELŐADÁSOK VÁRHATÓ PROGRAMJA A NEVEZÉSEK LEZÁRTA UTÁN VÁRHATÓ
Minden KOROSZTÁLY előadására külön jegyet kell váltani.
A színházterembe belépőknek (fellépőknek is ha be akarnak menni a nézőtérre) jegyet kell váltani.
Előadások protokolja:
A műsorok folyamán, a színpadon kizárólag a fellépők és táncpedagógusaik tartózkodhatnak, és csak a soron
következő csoport. A további fellépők a fellépési sorrend szerit a színpadi közlekedő lépcsőnél sorakozhatnak.
Színpadra szólítás nincs. A csoportvezetőknek kell figyelemmel kísérniük a műsort.
Az eredményhirdetésen a nézőtéren tartózkodik a közönség és a fellépők, a táncpedagógusokat kérjük, hogy a
színpadtérben várakozzanak a színpadra szólításukig.

Regisztrálás a verseny napján:
A Marczibányi Téri Művelődési Központ 7.00 órakor nyit.

Munkaszüneti napokon a művelődési ház környékén a parkolásért nem kell fizetni.
Érkezéskor az előtérben, az információs pultnál vásárolhatók a maradék belépőjegyek és itt tájékoztatnak az
öltözőkről. Az emeleten, a színházterem melletti folyosón jelzett titkárságon van lehetőség az adminisztrációs
ügyek elintézésére. A nevezési díjak itt befizethetők.
Az előtérben elhelyezett tájékoztató táblán megtekinthetők a fellépési sorrendek és az öltözőbeosztás.
Zenei anyag:
A koreográfiák zenéjét technikai okok miatt pen drive vagy CD adathordozón, a koreográfiák címével
elnevezett, mp3 formátumban kérjük leadni érkezéskor, illetve a verseny megkezdése előtt, a színházterem bal
oldali bejárata mellett lévő technikai szobában, ahol a hang technikus bemásolja a zenéket a könnyebb és
pontosabb lejátszás érdekében.
A zene lejátszásakor előforduló problémákért felelősséget nem vállalunk.
Esetleges zenei probléma esetén kívánságra egyszer megismételhető a koreográfia bemutatása.

Kellékek eszközök használata:
A nagyobb díszleteket z előadás megkezdése előtt kérjük elhelyezni a színpadtérben a jelen lévő színpadmester
segítségével. Tűz- és robbanásveszélyes eszközöket, illetve gyantát a táncpadlóra és vizet kérjük, ne
használjanak a színpadon.
Próba és színpadbejárás nincs.
Zsűri:
Értékelés, díjak: A verseny folyamán a szakmai zsűri a saját szubjektív véleménye alapján pontozza és
rangsorolja a látott koreográfiákat.
Minden esetben kiosztja az I, II, III. díjakat. (Pontazonosság estén több díjat is.) Amennyiben az adott
korosztályi és műfaji kategóriában egy induló nevezett és eléri a limitált minimum 20 pontot a 30 pontból,
külön díjban részesül. A zsűri fenntartja a jogát, hogy a koreográfiákat másik kategóriába átsorolja.
A verseny után a táncpedagógusok esetleges írásban (email) szakmai kérdéseit szívesen továbbítjuk a zsűri
részére. A helyszínen a zsűrinek nem áll módjában a koreográfiák szakmai értékelése.

Elérhetőségek:
1027 Budapest, Kapás u. 55. Tel.: 201-79-92, 70/335-6283 info@berczik.hu
A verseny támogatói:

II. ker. Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Berczik Sára Budai Táncklub
II. kerületi Önkormányzat
Top-Door KFT.

