
 

HAJDE TE KHELAS 

Konkurs taneczny ERIAC 

By na nowo odkryć i promować dziedzictwo romskiego tańca 

 

Hajde Te Khelas - Konkurs taneczny ERIAC zachęca wszystkich romskich ekspertów tańca, 

sztuki ruchowej i choreografii z całego świata, występujących samodzielnie, w parach lub w 

większych grupach, do wzięcia udziału w konkursie, wysysłając krótki filmu taneczny 

przedstawiający kunszt i bogactwo romskiego dziedzictwa tanecznego przekazywanego z 

pokolenia na pokolenie! 

 

Hajde Te Khelas to konkurs taneczny, który uwzględnia następujące kryteria: 

- przywracanie tradycyjnych ruchów tanecznych i form; 

- wirtuozeria ruchu i wyrażanie emocji poprzez taniec; 

- intencja choreografii i prezentacji; 

- autentyczność ruchów prezentujących regionalne tradycje; 

- ponowne odkrycie romskiego dziedzictwa tańca we współczesnej sztuce tańca i ruchu. 

 

Wyślij nam krótki film i WYGRAJ jedną z nagród, celebrując różnorodne tradycje romskiego 

tańca poprzez Hajde Te Khelas - Konkurs Tańca ERIAC! 

 

Międzynarodowe jury ekspertów wyłoni 10 zwycięzców: 

I NAGRODA - 1500 € 

II NAGRODA - 1000 € 

III NAGRODA - 700 € 

 

Pozostałych 7 finalistów otrzyma nagrodę w wysokości 250 €. 

Film z największą liczbą wyświetleń na Facebooku otrzymuje Nagrodę Publiczności w 

wysokości 1000 €! 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

Przeczytaj uważnie instrukcję: 

● Wideo powinno trwać maksymalnie 2 minuty; 

● Tańcz sam, z przyjaciółmi lub rodziną; 



 

● Każdy wykonawca może wziąć udział w konkursie tylko raz (z jednym filmem); 

● Wideo musi zostać nagrane po opublikowaniu niniejszego konkursu (po 8 czerwca); 

● Filmy zostaną opublikowane na Facebook-owym kanale ERIAC. Udostępnij i polub film, aby 

zawalczyć o nagrodę publiczności! 

● Prosimy o oryginalne dzieła; 

● Wideo z muzyką chronioną prawem autorskim mogą zostać automatycznie wyciszone przez 

Facebook-a z powodu naruszenia praw autorskich. W takim przypadku filmy nadal pozostaną 

częścią konkursu ale będą wyświetlane bez muzyki. 

Wyślij swoje nagranie taneczne do ERIAC za pośrednictwem jednego z poniższych 

kanałów: 

● Wiadomość (Messenger) na Facebook Europejskiego Instytutu Kultury i Sztuki Romów ERIAC 

https://www.facebook.com/EuropeanRomaInstituteERIAC/ 

● E-mail z tematem „HAJDE TE KHELAS” (eriac@eriac.org) 

● WeTransfer (eriac@eriac.org) 

Inne sposoby składania wniosków nie są kwalifikowalne. 

Filmy należy przesłać do 30 czerwca 2020 r., do godz. 18:00 CET. 

 

FORMAT PLIKU: Wyślij oryginalny plik (MP4 lub MOV). Istniejące nagrania opublikowane na 

YouTube lub inne linki do istniejących filmików nie są kwalifikowalne.1 

 

Wraz z filmem należy przesłać następujące informacje: 

 Nazwisko wykonawcy lub grupy tanecznej 

 Twój adres e-mail 

 Miasto i kraj zamieszkania 

 Styl tańca 

 Informacje o pochodzeniu lub tradycji tańca, który wykonujesz 

 

KTO WYŁONI ZWYCIĘZCÓW? 

Międzynarodowe jury ekspertów zdecyduje o nagrodach: 

Nazwiska członków jury: 

                                                           
1 Biorąc udział w konkursie online, zgadzasz się, że ERIAC będzie przechowywać Twoje dane 

kontaktowe w celu dostarczenia dalszych informacji. ERIAC nie przekaże Twoich danych stronom trzecim. 

 

https://www.facebook.com/EuropeanRomaInstituteERIAC/
https://www.facebook.com/EuropeanRomaInstituteERIAC/


 

- Isaac Blake (tancerz, choreograf, dyrektor wykonawczy Romani Cultural & Arts Company w 

Cardiff) 

- Rosamaria Kostic Cisneros (tancerka, historyk i krytyk tańca, pracownik naukowy w Centrum 

Badań Tańca Uniwersytetu Coventry) 

- Toby Gorniak (tancerz, współzałożyciel CEO Street Factory) 

- Belen Maya (hiszpańska tancerka flamenco, choreograf i pedagog) 

- Sani Rifati (perkusista, piosenkarz, tancerz i instruktor tańca) 

- Attila Szanto (choreograf, tancerz i lider rumuńskiego festiwalu RomaFest) 

Jury decyduje o zwycięzcach na podstawie następujących kryteriów: 

 Wirtuozeria w tańcu tradycyjnym lub współczesnym 

 Kreatywność 

 Koordynacja 

 Rytm 

 Oryginalność 

 Demonstracja romskiego dziedzictwa i talentu tanecznego 

TERMIN ZGŁOSZEŃ 

Filmy można przesyłać od 8 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.,  do godz. 18.00 czasu 

środkowoeuropejskiego. Uwaga: filmy przesłane po tym terminie nie mogą zostać 

zaakceptowane. 

 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20 lipca 2020 r., a nagrody zostana wypłacone do początku 

sierpnia! 

 


