6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
ARANYESŐ A PIRUETTBEN

2008. február 23-24-én került megrendezésre a III. ABIGÉL Tehetségkutató Regionális Táncverseny. Az
egyesület gyermek, junior és felnőtt
korcsoportban indított versenyzőket.
Egy-egy korcsoporton belül több
kategóriában is indultak a versenyzők úgymint szóló, duó, csoport
(max. 10 fő) és formáció (max. 24
fő).

Gyermek korosztályban kis csoport
kategóriában első helyezést értek el a
Katonák (Biharkeresztes). A táncukkal lenyűgözték a zsűrit, mivel több
akrobatikai elemmel kitűnt a többi
induló csoporttól. 2. helyezést a Karib-tenger Kalózai (Berettyóújfalu)
kapták meg. Nagy csoportban az első
helyet szerezte meg az 1001 Éjszaka
produkció, amely ismét nagy sikert
aratott. Ebben a táncban 21 gyerek
táncol az életkoruk 7-11 évesek.
Szintén gyerek korcsoportban duó
kategóriában a Vívók első helyezést
értek el( Vajas Dorottya és Balogh
Vera-Biharkeresztes). A juniorok
ezüstérmet kaptak a Dreamgirls című
előadásukra. Többen indultak szóló,
duó kategóriában. Duó kategóriában
második helyezést értek el a Testvéri
Kötelék (Bodnár Anett és Bodnár

Babett-Biharkeresztes), szólóban a
Macskanő című koreográfia Bodnár
Anett előadásában is elhozta az
aranyérmet, Kiss Tímea pedig a
negyedik helyet szerezte meg. Azon
a hétvégén nagyon sok arany-, ezüst, bronzéremmel, oklevelekkel és
gratulációval mentek haza a táncos
lányok, és fiúk.
2008. március 28-29-én rendezték
meg a Debreceni Gyermek és Ifjúsági Fesztivál selejtezőjét az Arany
Bika Hotel, Bartók termében. Ezen a
selejtezőn, akik tovább jutottak indulni fognak áprilisban, az elődöntőben, ha azon is jó eredményeket
fognak elérni, felléphetnek a fesztivál gáláján. A selejtező versenyen
csak néhány tánc vett részt a Piruettből, akik továbbjutottak és biztos
indulni fognak az elődöntőben, a
Katonák, és a Dreamgirls.

2008. március 30-án a Moderntánc
Kupasorozat következő versenyének
helyszíne Eger volt. A már jól ismert
táncokkal léptünk fel ezen a versenyen is. Első helyezést a Karib tenger Kalózainak ítélte a zsűri, bronzérmes lett a Katonák című tánc. Az

1001 Éjszaka ismét aranyérmes lett,
mint ahogyan a Dreamgirls és a felnőtt csapat Refuse című előadása is.
A www.rendezvenyfotozas.hu oldalon találhatnak nagyon jól sikerült
képeket a versenyről.
Amire most készülünk a MDSSZ
(Magyar Divat és Sporttánc Szövetség) által megrendezett verseny.
Akik tavaly részt vettek ezen a versenyen (Babák Éjszakája) azok jól
tudják, hogy innen lehet kvalifikálni
a táncokat az idei Európa Bajnokságra, és egyúttal a Világbajnokságra is,
ezért nagy nyomás nehezedik rájuk.
Az első helyszín 2008. április 5. lesz
Debrecen. Majd Csepelre és Dunaújvárosba megyünk. Ezen a versenyen
egy új koreográfiával is indulni fognak a gyerekversenyzők, a tánc címe
Ariel hangja.
Szeretném előre megköszönni Barabás Ferenc Polgármester Úrnak,
hogy segíti a versenyzőket. A szülőknek a sok munkát és megértést.
Az akrobatika tanároknak Dézsi
Sándor és Madarász András lelkiismeretes munkáját. Az általános iskola igazgatónőjének és az osztályfőnököknek, hogy megértők és
együttműködők.
Továbbra is várjuk szponzorok támogatását, melyeket a gyermekek
versenyeztetésére, utazási költségekre fordítunk. Szíves támogatásukat
az egyesület és a gyerekek nevében
előre is köszönettel fogadjuk.
Simonyi Kitty
egyesület elnöke, táncpedagógus

KÖLTÉSZET NAPJA

MEGHÍVÓ

Erről a napról, még verset is írt József Attila:
„A talló kalászait hányva
S a verebek közé beleesvén
nagy szél kapott föl egyszer engem
Hirtelen, április estén".

A Városi Művelődési Ház és Könyvtár

Nem véletlenül, hiszen a költő ezen a napon született,
immár 103 éves lenne.
A tragikus sorsú költő születésnapja 1964 óta,
a költészet napja is egyben.

tisztelettel meghívja Önt és családját
ÁPRILIS 10. (csütörtök)) 16.00 óra
VÁROSI KÖNYVTÁR

VÍGH BALÁZS
költő könyvbemutatója

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

