
 
HAJDE TE KHELAS 

ERIAC Táncverseny a roma táncörökség feltárásáért és népszerűsítéséért 

JELENTKEZÉS MEGNYITVA 

Hajde Te Khelas - ERIAC táncverseny felhívja a roma tánc-és mozgásművészeket, koreográfusokat a 

világ minden tájáról, hogy egyedül, párban, vagy csoportosan készítsenek videót és azon mutassák be 

a nemzedékről-nemzedékre átörökített roma tánc sokszínűségét! 

A Hajde Te Khelas tehetségkutató verseny az alábbi szempontok szerint értékeli a jelentkezőket: 

- a hagyományos táncmozdulatok és formák rekonstruálása;  

- a mozgás virtuozitása és az érzelmek kifejezése táncon keresztül; 

- a koreográfia és előadásmód minősége 

- egyes regionális hagyományok mozgásának felelevenítése; 

- a roma tánc örökségének újbóli feltárása a kortárs tánc és a mozgás művészetében. 

Küldje el nekünk a rövid videóját és NYERJE MEG a számos díj egyikét!  

Ünnepelje velünk  a sokszínű roma tánc hagyományait azzal, hogy részt vesz a Hajde Te Khelas - 

ERIAC táncversenyén! 

A nemzetközi szakértői zsűri 10 győztest választ ki:  

1. DÍJ - 1500€ 

2. DÍJ - 1000€ 

3. DÍJ - 700€ 

A fennmaradó 7 döntős 250-250 € díjazásban részesül. 

A Facebookon a legtöbb megtekintést gyűjtő videó 1000 € közönségdíjban részesül! 

A JELENKEZÉS MÓDJA:  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő pontokat! 

 A videó maximum 2 perc hosszú lehet;  

 Egyedül, barátaival vagy családjával jelentkezzen; 

 Minden előadó csak egyszer jelentkezhet (egy videóval); 

 A videót a felhívás közzététele után (június 8. után) kell rögzíteni; 

 A videókat az ERIAC Facebook csatornájára kell feltölteni!  Ossza meg és lájkolja a videót, 

hogy megnyerje a közönség díját!  

 Kérjük, hogy mindenki  eredeti alkotással jelentkezzen;  

 A szerzői joggal védett zenét használó videókat a Facebook automatikusan elnémíthatja a 

szerzői jogok megsértése miatt, ám ezek továbbra is  versenyben maradnak. 



 
Az alábbi csatornák egyikén tudja beküldeni a videóját: 

 Facebook messenger az ERIAC Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézetéhez 

 E-mail a „HAJDE TE KHELAS” tárgy megjelöléssel (eriac@eriac.org) 

 WeTransfer (eriac@eriac.org) 

Más módon feltöltött videó a versenyen nem vesz részt! 

A videókat közép-európai idő szerint 2020. június 30. 18:00 óráig kell feltölteni1  

FÁJL FORMÁTUM: Kérjük eredeti MP4 vagy MOV fájlt küldjön, meglévő youtube vagy más linkeket 

nem tudunk elfogadni. 

A következő információkat kérjük benyújtania a videódhoz: 

 Művész(ek) vagy tánccsoport neve; 

 az Ön e-mail címe; 

 lakóhelye (település és ország); 

 táncstílus; 

 néhány mondat az Ön által előadott tánc eredetéről vagy hagyományáról. 

A nemzetközi zsűri tagjai: 

- Isaac Blake (táncos, koreográfus, a cardiffi Romani Cultural & Arts Company ügyvezető 

igazgatója) 

- Rosamaria Kostic Cisneros (táncos, tánctörténész és kritikus, a Coventry Egyetem Tánckutató 

Központjának kutató ösztöndíjasa) 

- Belen Maya (spanyol flamenco táncos, koreográfus és oktató) 

- Sani Rifati (dobos, énekes, táncos és táncoktató) 

- Toby Gorniak (táncos, a Street Factory társalapítója és vezérigazgatója) 

- Attila Szanto (táncos, koreográfus, a román RomaFest vezetője) 

A zsűri a következő kritériumok alapján dönt:  

 Virtuozitás a hagyományos vagy kortárs táncban 

 kreativitás 

 koordináció 

 ritmus 

 eredetiség 

 a roma táncörökség és tehetség bemutatása 

HATÁRIDŐ 

A videókat 2020. június 8-tól 2020 június 30-ig, 18:00 óráig (közép-európai idő szerint) lehet 

benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő után benyújtott videókat nem  fogadjuk el.  

A győzteseket 2020. július 20-án kihirdetjük. A nyereményeket augusztus elejére kiosztjuk (átutaljuk).  

                                                           
1 Az online versenyen való részvétellel Ön beleegyezik abba, hogy az ERIAC tárolja az Ön adatait 

további információk vagy lehetőségek kiküldése érdekében. Harmadik fél felé az ERIAC nem 
továbbítja az Ön adatait. 

 


