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• 2005-ben Közép- és Kelet-Európa 27 városában került megrendezésre 
a Quadrille Táncfesztivál 17.060 táncossal. Magyarországot 
Szombathely képviselte 420 középiskolás táncossal.  

• 2006-ban szintén Magyarország egyedüli képviselőjeként a város 
támogatásával 368 diák táncolt egy időben a többi európai fiatallal.  
Ez hivatalos Guinness-rekord lett. 

 

•Szombathely, 2019: 15. alkalom, 14 év tánc… 
• 5000 fő „aktív” + iskolák, családok. Résztvevő országokban 4 millió aktív táncos… 

 
 

 

 

 



• A Quadrille  Táncfesztivál a Szlovéniai Táncegyesület 
kezdeményezésére indult, a fiatalok tánckedvére, lendületére, 
vállalkozó kedvére épít. A  Guinness-rekord nyilvántartások alapján ez 
a rendezvény a legnagyobb az egy időben előadott szinkrontánc 
kategóriában. 

• A tánc az e napokban érettségizőknek szól. Kortársaik, iskolatársaik 
adják elő a közismert négy tételes francia négyes táncot Johann 
Strauss  Denevér című zenéjére. Az országos és helyi szponzoroknak 
köszönhetően a tánc igen látványos (színes pólók, esernyők). 

 



 







• https://www.youtube.com/watch?v=SMmRn-1Q7uM 

• 2:50 – 4:27 

• 5:48 -6:44 

•   

• https://novom.ru/en/watch/QoSOpu4Y58w 

• 4:30 -5:45 
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• Mit rendezünk? A rendezvény jellege, típusa 

Egy adott korosztálynak szóló, közösségi-aktivizáló, rekreációs és 
művészeti nevelést is magában foglaló, nemzetközi kitekintést és 
kapcsolatrendszert is ápoló nagy létszámú, elsősorban szabadtéri 
rendezvény. 

 

 



• Miért? Milyen céllal? 

• A Quadrille  Táncfesztivál a Szlovéniai Táncegyesület 
kezdeményezésére indult, a fiatalok tánckedvére, lendületére, 
vállalkozó kedvére épít. A  Guinness-rekord nyilvántartások alapján ez 
a rendezvény a legnagyobb az egy időben előadott szinkrontánc 
kategóriában. 

• A tánc az e napokban érettségizőknek szól. Kortársaik, iskolatársaik 
adják elő a közismert négy tételes francia négyes táncot Johann 
Strauss  Denevér című zenéjére. Az országos és helyi szponzoroknak 
köszönhetően a tánc igen látványos (színes pólók, esernyők). 

 



• Mikor? 

 

Az EU trendnek és hazai hagyományoknak megfelelően az érettségik 
időpontjában. 

Május 2-3. hét, péntek: fix. 



• Kiknek? 

• A maturandusoknak, az érettségizőknek (tágabb értelemben az iskolás 
korosztálynak, szülőknek, családoknak, barátoknak). 

 



• Hol? 

 

Városközpont, „fő tér”,  lezárt közlekedési útvonal (város),           
település központ 

Nyitott vagy zárt tér: tornacsarnok, kulturális intézményekben 
nagyterem, aula, rendezvénysátor… 









• Miből? 
Közművelődési feladatellátás: int. költségvetés (a – g….) 

Szervezés-előkészítés-lebonyolítás-utókövetés 

Technikai hátér biztosítása, telepítése, üzemeltetése 

Próbahelyszín biztosítása 

Városi nagyrendezvényi költségvetési sor (ha van…) 

Pl. 100 000 Ft rendezvényi támogatás 

Táncpedagógus-koreográfus számlás díja, közterületi díj, utótakarítás 

SZPONZOR 

Póló, esernyő, vendéglátás, belépőjegy, szolgáltatás, szórakoztató elektronika, telefon (sorsolás) 

 

 



• Kikkel? 

Középiskolás diákok 

+ 

 

 



 

 

 



IGAZOLÁS 

Tisztelt Osztályfőnök Asszony,  

Tisztelt Osztályfőnök Úr! 

• Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ az idei évben, 2018. május 18-án, pénteken rendezte meg a Quadrille Európai Táncfesztivált, amelynek próbája 2018. május 17 - én 
csütörtökön 07.30-tól 10.00 –ig tartott. 

• Szeretnénk megköszönni, hogy tanulóik nagyban hozzájárultak az idei Quadrille Európai Táncfesztivál sikeres megvalósításához.  

• Ezúttal igazolom, hogy az alábbi tanulók közreműködtek a rendezvényen. 

• Tóth Tamás  
Berzlánovich Adél  
Egresits Sára 
Cziráki László 
Szakos Sára 
Varga Pongrác 
Zacsik Nóra  
Rozmán Barnabás  
Devecseri Nóra 
Gergely Dóra 
Fekete Mira 
Bene Adél 

• 2018. május 22. 

•   

•        Bali Krisztina 

•        ifjúsági koordinátor 

•       AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 
  
 
 
 
                       
                      Parais István 
   
                      parais.istvan@agora-savaria.hu 
                      i.parais@gmail.com 
 

                      +36/30/235-5458 
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