










 

Beszámoló  

a XXIII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválról 

 

 

 

1. A támogatott tevékenység megvalósulása 

 

A XXIII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál idén is parádés felvonulással, belvárosi 

táncszigetekkel, nemzetközi folkestekkel és királyi gyerekjátszókkal tarkították a város programját. A 

színvonalról a fellépő együttesek gondoskodtak, ezért minden évben különösen nagy figyelmet fordítunk a 

fellépők kiválasztására. A fesztivál Székesfehérvár kiemelt rendezvényei közé tartozik, hiszen ilyenkor 

hozzánk érkezik a VILÁG. 

A fesztivál idén is sok megszokott, ugyanakkor minden évben megújuló programokkal várta a 

résztvevőket Székesfehérváron, a Királyok Városában. A rendezvény augusztus 11-15. között került 

megrendezésre, illetve kiegészült augusztus 20-án a határon túli vendégek fellépésével a székesfehérvári 

Királyi Napok  programsorozat részeként. A fesztivál szervezője az Alba Regia Táncegyesület közhasznú 

szervezet. Fő támogatója Székesfehérvár MJV Önkormányzata. 

A 2018. évben is több országból hívtunk vendégegyütteseket, hogy bemutathassák hazájuk kulturális 

örökségét: egyedülálló néptáncaikat és népzenéjüket, néphagyományaikat és gasztronómiájukat. A 

fesztivál állandó házigazdája az „Európa-díj a Népművészetért” elismeréssel kitüntetett Alba Regia 

Táncegyüttes. 

 

1.1. A megvalósult program részletes leírása 

 

BELVÁROS 

 Flashmob & Felvonulás / Székesfehérvár belvárosában. 

 Térzene / Nemzetközi zenekarok a Mátyás király emlékműnél. 

 Királyi Játéktér / Mátyás király emlékmű. 

 

 

ZICHY SZÍNPAD 

 Szabadtéri színpadi esték / Minden nap színes programok a belvárosban. 

 

 

TÁNCHÁZ 

 Nemzetközi Folkestek / Minden este a Táncházban. Táncegyüttesek bemutatkozása, tánctanítás, 

gasztronómia. 

 Királyi Gyermekjátszó / "Tágasságot nekünk is, ha kicsinyek vagyunk is!" Nemzetközi gyermekjátszó 

délutánonként a Táncházban. 
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1.2. Új programelemek évről évre 

 

Programjainkat évről évre megújítjuk. Két évvel ezelőtt új elemként vezettük be és hagyományt 

teremtettünk augusztus 20-án a határon túli magyar együttesek meghívásával és bemutatásával. Az idei 

évben „Házhoz megy a fesztivál” címmel az időseket és a fogyatékkal élőket, valamint a legkisebb 

óvodásokat céloztuk meg délelőtti új programjainkkal a helyi civil szervezetekkel együttműködve. 

  

         

 

2. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai  

 

2.1 A projekt célja: 

-    a népi kultúra minél szélesebb körű megismertetése; 

-    a hagyományos népi kultúra ismeretanyagának átörökítése, továbbadása; 

- a folklór társadalmi, kulturális jelentőségének, szerepének hangsúlyozása a jelenkor kultúrájában; 

-  nemzetközi folklór- és társadalmi kapcsolatok, együttműködések létrejöttének segítése; 

- a programokon keresztül példát mutatni egymás illetve más kultúrák, emberek elfogadására; 

- közvetve alkalom- és esélyteremtés a kisebb, hátrányosabb helyi közösségek megfelelő színvonalú 

művelődési programjainak kialakításához. 

 

 

2.2. Meghívottak 

 

Külföldi csoportok: 

 

MEGHÍVOTT EGYÜTTESEK 

 

 Baskír Köztársaság / Folk dance group "DUSTAR" 

 Bulgária / Folk dance group "ZARYA" 

 Csehország / Folklore group "ROSENKA" 

 Franciaország / "LOU TRELUS ISTRES" Danses et Musiques de Provence 

 Görögország / "ALONAKI" 

 India / "RAAGA" Cultural Group of Performing Art 

 Indonézia / LISES STKIP SEBELAS APRIL SUMEDANG 
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 Mexikó / Ballet Folklórico "GUIJARRO" 

TOVÁBBI FELLÉPŐ 

 Cimbaliband 

 GÓBÉ zenekar 

 Gödöllő Táncegyüttes 

HÁZIGAZDA 

 Alba Regia Táncegyüttes 

 

MAGYAR FELLÉPŐK AUGUSZTUS 20-ÁN 

 

 Szinvavölgyi Néptáncműhely, Miskolc 

 Nógrád Táncegyüttes, Salgótarján 

 Cirkalom Táncegyüttes, Vajdaság 

 

 

3. A támogatott tevékenység tapasztalatai és eredményességének elemzése 

 

 A Királyi Napok legfőbb kulturális jelentősége, hogy sokszínűségével a közönség szinte minden 

rétegét megszólította. A rendezvény helyszíneinek tudatos megválasztásával a közönség figyelmét épített 

örökségeinkre, városunk és a régió építészeti gyöngyszemeire és azok megóvására irányítottuk. 

 Programjainkon a nézők nemcsak a különböző korok, nemzetek zenei és táncos hagyományaival, 

viseleteivel, szokásaival ismerkedhettek meg, hanem maguk is kipróbálhatták a táncokat, megkóstolhatták 

jellegzetes nemzeti ételeiket is, ezáltal interaktív élményhez juthattak. A fesztivál azért is korszerű, mert 

illeszkedik azon nemzetközi tendenciákhoz, miszerint a turisták egyre inkább érdeklődnek más nemzetek 

tradíciói iránt, és az egyedi, tartalmas időtöltést biztosító programokat részesítik előnyben. Ez párosul 

azzal, hogy az ilyen jellegű események előcsalogatják az ott élő emberekben az identitáskeresés iránti 

vágyat, és mozgósítani lehet bennük a megmutatás, a kitárulkozás iránti vágyat. Elősegíti az országkép 

kedvező alakulását, kultúrák találkozását, párbeszédét, példát mutat az erre fogékony közönségrétegnek.  

 A zene, a tánc, s az általuk közvetített kulturális örökség a turizmus legrégebbi és egyik legfontosabb 

generátora. Közvetítő szerepe által lehetővé teszi, hogy megismerjük egymás kulturális értékeit, 

magatartását, gondolkodásvilágát, elősegíti a tradíciók, szokások élővé tételét, elfogadjuk a másságot. 

 

Eredmények: 

-  a fiatal korosztály minél szélesebb körű jelenléte, közreműködése kulturális  

örökségünk továbbadásában; 

-  a különböző népek és társadalmi csoportok közötti távolságok csökkenése,  

valamint kulturális identitásuk érvényesítése; 
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-  a népi kultúra értékeinek megújulása, továbbadása, a hazai és nemzetközi fogyasztói társadalom elé 

tárása, népszerűsítése és archiválása; 

- közvetve alkalom- és esélyteremtés a kisebb, hátrányosabb helyi közösségek  

megfelelő színvonalú művelődési programjainak kialakításához. 

 

 

4. Állandó együttműködő partnereink:  

Alba Regia Táncegyüttes, Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Alba Tánc Nonprofit Kft., Alba 

Regia Táncegyüttes Baráti Köre, Székesfehérvár MJV Közművelődési csoportja és Városgondnoksága, 

Székesfehérvári Programszervező Kft. 

 

 

A stáb:        20 fő a fesztivál alatt 

Létszám (a technikai és kisegítő személyzet nélkül):  225 fő 

Önkéntesek:        120 fő önkéntes 

 

A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál programjaiban (mintegy 80 programban) 11 országból 

összesen 600 szereplő lépett fel, több helyszínen történő előadásait 6 napon át közel 100.000 néző 

látogatta. A fesztivál szervezését és  megvalósítását  az Alba Regia Táncegyesület tagjain kívül több, mint 

száz  regisztrált önkéntes is segítette. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2018. évben megrendezett 

XXIII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválunk is sikeres volt.  

 

 Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumának támogatását. A kapott 

támogatásról mellékeljük szóróanyagainkat és néhány képet. A pénzügyi elszámolást az internetes 

felületen benyújtottuk. 

 

Dátum: 2018. szeptember 15.                     

     Tisztelettel: 
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FOTÓK, SZÓRÓLAP, SAJTÓ 

 

 
felvonulás és utcatánc 

 

 
flashmob 
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nagyszínpad 

 

 
folkudvar 
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folkest 

 

 
Királyi Gyerekjátszó 
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CIKKEK, MEGJELENÉSEK 

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kiralyi-napok-nemzetkozi-neptancfesztival-

szekesfehervaron.html 

 

http://turizmus.szekesfehervar.hu/rendezveny/szekesfehervari-kiralyi-napok 

 

http://www.minalunk.hu/szekesfehervar/index.php?n=5&tartalom_id=28904&area=559 

 

http://www.csalad.hu/23-kiralyi-napok-nemzetkozi-neptancfesztival 

 

http://fmc.hu/2018/08/10/kiralyi-programok-tiz-napra-neptancfesztival-koronazasi-szertartasjatek-es-

tuzijatek/ 

 

 

 

www.kiralyinapok.hu 

www.royaldays.hu 

www.artefolk.hu 

https://www.facebook.com/kiralyinapok/ 


