„KEMENESI TÁNCHÁZ” CELLDÖMÖLKÖN
2018. JÚLIUS 1 - 2019. JÚNIUS 30.
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár szakmai tevékenységének meghatározó területe a népművészeti hagyományok ápolása, őrzése.
Az intézmény alapításával egyidejű a Kemenesalja Néptánccsoport megszületése is. Az együttesben folyó szakmai munka eredményképpen
szerveződnek táncházak több mint 20 éve már az intézményben. Neves szakemberek, koreográfusok tanítják a generációkat a Kárpát-medence
meghatározó táncaira. Valamennyi összejövetelen élő népzene kíséri a szakmai munkát. Közreműködnek népdalénekesek, népi mesterségek
művelői. Nem csak a tánc, a zene és a tárgyi alkotóművészet kap helyet a táncházakban, hanem megismerkedhetnek a résztvevők a
néphagyományokkal, népszokásokkal, a különböző ünnepkörökhöz (húsvét, karácsony) kapcsolódóan.
Egy-egy alkalommal mesemondók, filmvetítések, néprajzi előadások, kiállítások, valamint kirándulás is színesítik a programot.
Az intézmény megnyitásától 1972-től kezdve folyamatosan tevékenykednek a néphagyományokat ápoló és továbbörökítő közösségek.
Az elmúlt évtizedek alatt generációk adták tovább egymásnak a megszerezett tudást és teremtettek hagyományőrző műhelyeket az
intézményben: fafaragó, díszítőművész, kézműves, néptánc. Az alkotó közösségek külön-külön és együtt is folyamatosan szerveznek
közösségépítő alkalmakat, melyek közül kiemelkedő hatású a havonta-kéthavonta megrendezésre kerülő táncház.
A 2018-19-es Kemenesi Táncház-naptárt a Sághegyi Szüreti Napokon (2018. szeptember 28. és szeptember 29.)megrendezésre kerülő
táncházi program nyitotta meg: az „alsósági szüret köszöntő” a Kemenesalja Néptánccsoport és a Káldi Napraforgók Néptáncegyüttes táncosai
invitálták a szabadtéri táncházba az érdeklődőket. A káldi táncosok falujuk népszokásainak és hagyományainak felelevenítésével fűszerezték a
programot.
A fergeteges szüretnyitót Horváth Béla és zenekara kísérte. Celldömölk adventi hétvégéinek harmadik gyertyagyújtása a téli népszokások
felelevenítését is jelenti. Helyi népzenészek és néptáncosok a lucázástól a regölésig mutatták be a vidám népszokásokat és felemelő
tánckoreográfiával köszöntötték a kis Jézus megszületését. (december 15.) A farsang búcsúztató táncházban vasi táncokat tanulhattak kicsik és
nagyok Pál András vezetésével és a boglya népzenei együttes kíséretében. Természetesen a fánk kóstolás sem maradhatott el. (március 1.) A
Kemenesi táncház naptár kiemelkedő eseménye, hogy minden évben fellép a Maros Művészegyüttes valamilyen különleges néptánc, vagy
táncszínházi produkcióval. Ez évben a Kicsi Svejk háborúja című karizmatikus előadással örvendeztették meg a celldömölki közönséget. (2019.
március 21.) Az előadást követően már szép hagyomány az is a művelődési központ előcsarnokában a marosi zenészek kíséretében lehetőség
volt egy rövid táncházra is. A Tulipánfesztiválon (2019. április 12-13.) együtt táncházazott a Sárvári Néptánckör a Kemenesalja Néptánccsoport
és az érdeklődő közönség a Bajkó zenekar kíséretében. A Tulipánfesztivál táncházának különlegessége volt , hogy a zenekar segítségével négy
alkalommal táncot is tanulhattak a néptáncosok és az érdeklődők. A táncosok pihenésképpen Hámori Sándor viseletgyűjtő bemutatóval
egybekötött előadását is meghallgathatták.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdő (2019. április 20.) ás a Jufa Kemping területén (2019. április 22.) megszervezésre kerülő táncházakkal
gazdagodott a program. Az új helyszíneken a húsvéti magyar népszokásokat mutatták be a táncosok és zenészek a külföldi vendégeknek.
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