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IV. GIZELLA-KUPA
A IX. Veszprémi Játékok Magyar Országos
Döntôjének válogatására társastánc
kategóriában a veszprémi HEMO

Winner Versenytánc Egyesület által

2007. május 12-én
megrendezésre kerülô

IV. Gizella Kupa
táncverseny keretén belül kerül sor.
Ez a már hagyományosnak is nevezhetô táncverseny minden évben igen nagyszámú jelentkezôt vonz városunkba a versenytáncosok körébôl.
Az idén is kb. 200 páros jelentkezésére számítunk. Ezért szinte kézenfekvô volt, hogy e két,
nagy jelentôséggel bíró rendezvényt valamilyen
formában összevonjuk. Ráadásul mindkét esemény azzal a céllal szervezôdött, hogy tovább szí-

Vajda Ádám és Vajda Dóra

nesítse a veszprémi Gizella Napok kulturális rendezvényeinek programsorozatát.
Elképzeléseink szerint a IV. Gizella Kupán résztvevô versenytánc párosok legjobbjai – a IX. Veszprémi Játékok meghirdetett 17 kategóriájának aranyérmes helyezettjei között – szintén továbbjutnának
Fesztiválunk októberi nemzetközi döntôjébe.
Domokos József producer
Fotók:
a Hemo Winner Versenytánc Egyesület
tulajdona
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„A legfontosabb: a közös tánc öröme”
Nágl György és Abafalvi Regina

Jegyzetek
a HEMO Winner
Versenytánc Egyesületrôl
Veszprém egyre ismertebb versenytánc egyesülete, a HEMO Winner 2003. márciusában alakult 34 alapító taggal –
táncosokkal, szülôkkel, barátokkal, ismerôsökkel – akkor
még Vetési Versenytánc Egyesület néven. Az egyesület számos táncosa, aki már több éve aktív résztvevôje volt országos táncversenyeknek, és rendre igen szép sikereket ért el,
szeretett volna továbbfejlôdni. De Veszprémben erre addig
nem volt igazán lehetôség. Éppen ezért alakult meg ez az
egyesület, hogy a versenyzôk felkészítéséhez biztosított lehessen a megfelelô szakmai és anyagi háttér.
További határozott elképzelés volt a fiatalok hasznos és
kultúrált szabadidôs tevékenységének, ismerkedési lehetôségének megteremtése, illetve – iskolai és vállalati rendezvényeken való fellépések által – a táncsport minél szélesebb
körben való népszerûsítése. A munka eredményességét jelzi, hogy 2003. szeptemberében meg is született az egyesület
elsô tánciskolája, amely azóta is folyamatosan mûködik.
2004. ôszén már a táncterem-gondokra kellett megoldást
találni. Az egyesület vezetôi eljutottak a veszprémi HEMOba, ahol a tánc már nem volt ismeretlen az intézmény számára, hiszen az egyesület korábban mindig lelkesen vállalta
a szereplést a HEMO rendezvényein.
Ennek köszönhetôen jött létre egy megállapodás, amely
meghatározta az együttmûködést; 2004. novemberétôl pedig
megszületett az egyesület mai neve:

Fotók: a Hemo Winner Versenytánc Egyesület tulajdona

is, és kezdetét vette az intézmény képviselete a szereplések,
rendezvények alkalmával, miközben az intézmény a helyet
és lehetôséget biztosította a további eredményes munkához.
2005. februárjától már két csoportban foglalkoztak a tánciskolába jelentkezô újoncokkal. Minden vasárnap délután 16
órától kezdôk, 17 órától haladók részére tartanak foglalkozásokat, heti egy órában a HEMO-ban.
A tánciskolában tanultakat befejezve pedig a versenyzôk
száma is egyre bôvül. A HEMO Winner Versenytánc Egyesület jelenleg hat aktív versenyzô párral rendelkezik, és még
4-5 újabb pár csatlakozott a versenyfelkészítô csoporthoz. Itt
már hetente háromszor tartanak edzéseket.
Nehézségeik ellenére – mint a megfelelô táncterem biztosítása, illetve fôként a Budapest–Veszprém közötti távolság
– a táncosok nagy kedvvel járnak a próbákra, és örömmel
vállalják a fellépéseket.
A táncosok szakmai felkészítését Balikóné Akkerman
Éva, a budapesti Swing TSE táncpedagógusa segíti, akinek
igencsak sikeres táncos pályafutása szintén Veszprémbôl indult el. Erre a veszprémiek jelenleg is méltán büszkék.
Az Egyesület mûködésének eddigi, viszonylag rövid ideje
alatt – a versenyekre való felkészülés mellett – már egyre
több olyan formációs produkció is született, amely a legfontosabbat: a közös tánc örömét jelenti a táncosok számára.
Ezért is aratnak mindig nagy sikert a közönség körében.

Kiss Gergô és Fuith Nikolett

HEMO Winner Versenytánc Egyesület

További információk:

www.hemowinner.hu
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