Sok kicsi táncos sokra megy
Sikeresen zárta a Connector Táncfesztivált a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület
Közeleg Március tizenötödike, az ünnep. A zirci versenytáncosok azonban már a hétvégén is
ünnepelhettek a Március 15. úti sportcsarnokban, Veszprémben.
Itt került megrendezésre az V. Connector Táncfesztivál, melyen a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti
Egyesület is képviseltette magát. Nem is akárhogyan: huszonkét koreográfiával léptek színpadra,
szóló, duó és csoportos produkciókkal egyaránt bemutatkoztak a nagyközönségnek. Felnőtt, junior,
gyermek és mini kategóriákban indítottak versenyzőket, és minősítések hosszú sorával zártak.
Az egyesület vezetőségének, oktatóinak komoly erőket kellett megmozgatnia, hiszen nem kevesebb,
mint 48 gyermeket vittek a nagyszabású rendezvényre. A lámpalázzal is szembe kellett nézniük,
hiszen a legtöbb növendéknek ez volt az első versenye. – A szülők talán még jobban izgultak, mint a
gyerekek – meséli Vincze Lajosné elnök, aki örömmel számolt be nekünk a hétvégi eseményekről.

A növendékek többségének ez volt a bemutatkozó versenye, és sikeresen estek át a tűzkeresztségen

A tavaszi versenyszezonra már tavaly nyáron megkezdődött a felkészülés, és a sok munka gyümölcse
beérett: valamennyi fellépő minősítéssel térhetett haza. Az egy arany- és négy bronzminősítés mellett
kész ezüsteső hullott a ritmusos csapatra, persze nem ezért nyílt ki a sok szép színes esernyő a táncos
kislányok kezében. Körülülték a kupákat, boldogan mutatták minősítést jelző okleveleiket.

A zirciek mellett balatonkenesei és veszprémi gyerekek is felléptek a Ritmus Tánc- és
Mozgásművészeti Egyesület színeiben. A versenyzőket Kertay Zsuzsanna és Finta Dóra oktatók
készítették fel. Aranyat az „Afrika” című produkció ért a zsűri szemében Horváth Kiara előadásában.
A zirci kislány a nagykanizsai ESDU-kvalifikációt is aranyminősítéssel zárta február végén, csakúgy,
mint Simon Rebeka.

Horváth Kiara a távoli kontinensre kalauzolta el a közönséget táncával

A versenytáncosok nem sokat pihenhetnek, hiszen sűrű a tavaszi program. Az egyesület elnöke
elmondja, kisebb versenyeken is megméretik magukat, hogy a gyerekek több rutint szerezzenek, és
már készülnek a Magyar Látványtánc Sportszövetség győrszentiváni kvalifikációs versenyére.
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