
 
HAJDE TE KHELAS 

ERIAC Tanečná súťaž  

Znovuobjaviť a Propagovať Rómske Tanečné Dedičstvo 

PRIHLÁSTE SA 

 

Hajde Te Khelas – ERIAC Tanečná súťaž vyzýva všetkých rómskych odborníkov na tanec, 

pohybové umenie a choreografiu, ktorí vystupujú samostatne, vo dvojiciach alebo vo väčších 

skupinách z celého sveta, aby predstavili bravúru a rozmanitosť rómskeho tanečného 

dedičstva prenášaného z generácie na generáciu, pomocou krátkeho tanečného videa. 

 

Hajde Te Khelas je tanečná súťaž založená na hodnotení, ktorá zohľadňuje nasledujúce 

kritériá: 

- obnovenie tradičných tanečných pohybov a foriem; 

- bravúru pohybu a prejav emócií prostredníctvom tanca; 

- zámer choreografie a prezentácie; 

- pravosť pohybov daných regionálnych tradícií; 

- znovuobjavenie rómskeho tanečného dedičstva v súčasnom tanci a pohybovom 

umení. 

 

Pošlite nám svoje krátke video a VYHRAJTE jednu z cien a zároveň tak oslavujte 

rozmanitosť rómskej tanečnej tradície prostredníctvom Hajde Te Khelas - ERIAC tanečnej 

súťaže! 

Medzinárodná odborná porota vyberie 10 víťazov: 

 

1. CENA - 1500 € 

2. CENA - 1000 € 

3. CENA - 700 € 

 

Zostávajúcich 7 finalistov získa ocenenie 250 €. 

Video s najväčším počtom pozretí na Facebooku získa Cenu Publika  

s ocenením 1000 €! 

AKO SA PRIHLÁSIŤ? 

Prečítajte si pozorne tieto pokyny 

 Video musí trvať maximálne 2 minúty; 

 Tancujte sám/sama, alebo so svojimi priateľmi či rodinou; 

 Každý tanečník (-čka) sa môže prihlásiť iba raz (s jedným videom); 

 Video musí byť nahrané po zverejnení tejto výzvy (t.j. po 8. júni); 

 Videá budú nahrané na Facebookový kanál ERIAC. Zdieľajte a páčte svoje video, 

aby ste získali cenu publika! 

 Prosíme o originálne výtvory; 

 Videá, ktoré používajú hudbu chránenú autorskými právami, môže Facebook 

automaticky stlmiť z dôvodu porušenia autorských práv, ale video naďalej ostane 

súčasťou súťaže. 



 
  

Pošlite ERIAC svoju tanečnú nahrávku ako video na jeden z nasledujúcich kanálov 

 

 Messenger Facebooku na Európsky rómsky inštitút pre umenie a kultúru ERIAC 

 E-mail s predmetom „HAJDE TE KHELAS“ (eriac@eriac.org) 

 WeTransfer (eriac@eriac.org) 

Iné spôsoby predkladania nie sú povolené. 

Videá musia byť zaslané do 30. júna 2020, 18:00 SEČ 

 

FORMÁT SÚBORU: Pošlite originálny súbor (MP4 alebo MOV), existujúce odkazy na 

YouTube alebo iné odkazy nie sú povolené.1 

S videom je potrebné odoslať nasledujúce informácie: 

 Meno interpreta (-ov) alebo tanečnej skupiny 

 Vašu e-mailovú adresu 

 Mesto a krajinu pobytu 

 Tanečný štýl 

 Informácie, ktoré poznáte o pôvode alebo tradícii tanca, ktorý prezentujete 

KTO BUDE ROZHODOVAŤ? 

O oceneniach rozhodne medzinárodná odborná porota 

Mená členov poroty: 

- Isaac Blake (tanečník, choreograf, výkonný riaditeľ Rómskej kultúrnej a umeleckej 

spoločnosti v Cardiffe) 

- Rosamaria Kostic Cisneros (tanečnica, historička a kritička tanca, výskumná 

pracovníčka pre Centrum tanečného výskumu na Univerzite Coventry) 

- Belen Maya (španielska flamenco tanečnica, choreografka a pedagogička) 

- Sani Rifati (bubeník, spevák, tanečník a tanečný inštruktor) 

- Toby Gorniak (tanečník, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Street Factory) 

- Attila Szanto (choreograf, tanečník a líder rumunského festivalu RomaFest) 

 

Porota rozhodne o víťazoch na základe: 

 Bravúry v tradičnom alebo 

súčasnom tanci 

 Kreativity 

 Koordinácie 

 Rytmu 

 Originality 

 Preukázaní rómskeho tanečného 

dedičstva a talentu 

 

KONEČNÝ TERMÍN 

Videá sa môžu predkladať od 8. júna 2020 do 30. júna 2020 o 18:00 hod. SEČ. 

Upozorňujeme, že videá odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.  

 

Výhercovia budú vyhlásení 20. júla 2020 a ocenenia budú rozdané (prevedené) začiatkom 

augusta! 

                                                      
1 Účasťou v online súťaži súhlasíte s tým, že ERIAC môže uložiť vaše kontaktné údaje na poskytnutie ďalších 
informácií alebo príležitostí. ERIAC neposkytne vaše údaje tretím stranám. 
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