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XXVI. VASS LAJOS KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPM ŰVÉSZETI TÁBOR  

 

Tisztelt Népdalkörvezető, Tisztelt Népzenekedvelő Barátunk!  
 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség XXVI. alkalommal szervezi meg Kárpát-medencei Népzenei, Népművészeti 
Táborát, amely az országban egyedülálló szakmai fejlődést biztosít minden népzenét kedvelő részére. A 
gyakorlati foglalkozások mellett, a résztvevő megismerheti a népdalok kiválasztásának szempontjait (mitől 
értékesebb egy népdal), a népdalcsokor összeállítás szempontjait, hangszerelés lehetőségeit egy 
összeállításon belül, megismerkedhet a népdal hiteles megszólaltatásával. 
A tábor oktatói, egyéni konzultáció keretében segítenek az egyéni problémák megoldásában, tanácsot adnak 
a versenyekre való felkészüléshez. 
A népzene mellett a résztvevők bepillantást nyernek a kiemelt tájegység népviseletébe, néptáncaiba.  
 

A TÁBOR ÚJ HELYSZÍNE:  Tulipán Motel és Üdülő, Gyenesdiás, Tulipán u. 20.  (www.tulipanmotel.hu) 
IDŐPONTJA:    Gyermek-ifjúsági résztvevőknek 18 éves korig:  2018. július 09 – július 15 –ig.  

Felnőtt résztvevőknek 18 éves kortól:    2018. július 10 – július 15 –ig. 
KIEMELT TÉMAKÖR:  

• Fejér megye népzenéje, 35 éve halt meg Pesovár Ferenc néprajz-, néptánc- és népzenekutató 
 

A kiemelt témakör mellett kiscsoportos foglalkozás keretében ismerkedünk a többi dialektusterület dalaival. 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ:   
Felnőtt résztvevőknek: (szállás kőházban, napi 3 étkezés, oktatás, szakmai anyag, idegenforgalmi adó) 

• 6 nap, 5 éjszaka, 18 éves kortól a Szövetség tagjainak kedvezményesen: 35 000 Ft 
• aki nem tagja a Vass Lajos Népzenei Szövetségnek:   40 000 Ft 

 

Gyermek-ifjúsági résztvevőknek: (szállás kőházban, napi 3 étkezés, oktatás, szakmai anyag) 
• 7 nap, 6 éjszaka, 18 éves korig a Szövetség tagjainak kedvezményesen: 35 000 Ft 
• aki nem tagja a Vass Lajos Népzenei Szövetségnek:   40 000 Ft  

 

Bejáró résztvevőinknek: (csak oktatás) 
• a Szövetég tagjainak kedvezményesen:     12 000 Ft 
• aki nem tagja a Vass Lajos Népzenei Szövetségnek:   17 000 Ft 

 

Tagságunk számára, pályázati támogatásnak köszönhetően tudjuk a kedvezményt biztosítani. 
 

Jelentkezési határidő: 2018. május 31. 
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, továbbá 20 000 Ft előleg befizetésével lehet, amelyet 
kérünk a Vass Lajos Népzenei Szövetség Budapest 11701004 – 20178983 számú számlájára átutalni, vagy a 
jelentkezés után igényelt csekken befizetni. Befizetéskor kérjük, pontosan jelölje meg, milyen címre kéri a 
számlát, mert utólag nem tudjuk módosítani.  
 
A tábor szakmai vezetői, előadói: Dr. Gerzanics Magdolna; Dr. Alföldy-Boruss István  

Táborvezető: Horváthné Bakos Ilona     Pénztáros: Farkas Márta     
Tervezett oktatók:   Juhász Erika, népiének 

Szecsődi Rita, citera, népiének      
Szitás Koczka Andrea, citera, tekerő, népiének  
Pintér Anikó, népiének 
Nagy Imola, citera 
Horváth Károly, tekerő  (délutáni foglalkozás keretében) 
Lippert Ferencné, kézműves foglalkozás 
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• Az oktatók számát a jelentkezők számától függően bővítjük, vagy csökkentjük. 

 
• A népzenei gálára kérjük, mindenki hozzon magával fellépő ruhát. 

 
Szabadprogram keretében és az ebéd utáni pihenőidőkben lehetőség van megismerkedni Gyenesdiás látnivalóival, 
strandolni, fagyizni, és akár a Gyenesi Bornapok programját megtekinteni. 
A gyermekek felnőtt kíséretével hagyhatják el a tábor helyszínét és vehetnek részt a külsős programokon!  
A Tulipán Moteltől:  

- a strand 300 m-re található, 
- a fagyizó 150-re, (a Balaton legjobb fagyizója) 
- a Bornapok helyszíne 150 m-re, 
- a piac 150 m-re, 
- a vasútállomás 100 m-re, a vonattal érkezőknek pár perc séta az üdülő. 

A tábor gazdag programja mellett számtalan kikapcsolódási lehetőséget biztosít Gyenesdiás.  
 
Szeretettel várjuk programjaink iránt érdeklődőket tagjaink soraiba!  
A tagságunk részére több kedvezményt is biztosítunk: 

• ingyenes részvétel versenyeinken, népzenei találkozóinkon, 
• ingyenes részvétel továbbképzéseinken, (csoport esetében, akár az egész csoport), 
• kedvezményes részvétel Népzenei Táborunkban, 
• hozzáférés korábbi felvételeinkhez, 
• információ népzenei rendezvényekről, 
• Díszoklevél jubiláló csoportoknak. 

 
Lépjen be Szövetségünkbe, s már ebben az évben élvezze a tagsággal járó kedvezményeket! 
A belépési adatlap honlapunkról letölthető. 
Tagdíj összege:  

• csoportoknak, 3 főtől: 7 000 Ft/év 
• egyéneknek:   2 500 Ft/év 

 
Kérjük, kísérjék figyelemmel Szövetségünk honlapját: www.vasslajos-szov.hu, ahol az esetleges változásokat, 
információkat folyamatosan megjelentetjük. 
        
Mindenkit sok szeretettel várunk!  
 
Budapest, 2018. március 9. 
            
 
 

Vass József  
        a Vass Lajos népzenei Szövetség elnöke 


