
Pályázati beszámoló 

Régi tájak, új ösvények (Táncház, koncert, film, irodalom a folk- és a világzene mentén a Rómer 

Házban 2016-2017) című pályázatunkat azzal a céllal nyújtottuk be és indítottuk el, hogy a hazai folk-

és világzene egyik fontos bázisává tegyük a győri Rómer házat.  

 

Az intézmény évek óta az egyik legnépszerűbb közösségi tér a győri fiatalok körében. Ez köszönhető 

könnyűzenei, irodalmi, színházi, filmes és képzőművészeti programjainak, aktív kulturális 

jelenlétének, korszerűsített és nyitott és programokon kívül is befogadó tereinek, valamint a városon 

belüli központi elhelyezkedésének.  

A tervezést arra is alapoztuk, hogy Győrben több néptáncegyüttes működik és aktív az óvodai- és 

iskolai néptánc oktatás, valamint nem volt állandó táncház a városban.  

Eredeti elképzelésünkben nem csak táncház, hanem népzenei és feldolgozott népzenei koncertek, a 

témához kapcsolódó filmvetítések, illetve előadások is szerepeltek, amelyek témájukban 

kapcsolódtak az adott táncházhoz. A pályázat elbírálását követően – mivel a tervezett pályázati 

forrásnál kevesebb állt rendelkezésünkre – a programot átszerveztük, szűkítettük, de a célt nem 

módosítottuk. 

A táncháznak négy alkalom kivételével állandó zenekara - Németh Dénes és zenekara - és tánctanítói 

voltak. Mellettük fellépett a Vizeli Balázs vezette zenekar, a Porteleki László zenekara, a Poros 

Zenekar, valamint a délszláv táncházat és koncertet tartó Babra Zenekar is.   

A havi egy alkalommal, mindig azonos napon és időben megrendezett táncházaink a tervezettnél 

több érdeklődőt vonzottak. A programokon belül sikerült népzenei koncertet és táncházat is tartani.  

A közönség nem csak a győri néptáncosokból került ki, hanem a Rómer ház törzsközönsége is részt 

vett a programokon.  

 

A tíz alkalomból álló évad eredményei: 

Kialakult, állandó közönség  

Az új programmal a Rómer ház program struktúrája nem csak gazdagodott, hanem új közönséget is 

szerzett 

Ismert lett a helyszín a hazai nép-és világzenei szakmában 

A hely közösségi jellege tovább erősödött 

A közönség minden alkalommal várta az eseményt, köszönhetően a korábbi táncház jó szinvonalának 

és a tervezhető havi fix időpontoknak 

A különböző műfajok kínálata lehetővé tette a közönség számára is a műfajok közötti átjárásra 

 

Továbbra is nyitottak és elkötelezettek vagyunk a koncertekkel, filmekkel, előadásokkal bővített 

koncepciónkat megvalósítani az első évad jó eredményeire alapozva 

 

Az elért fizető nézők száma összesen:   478 fő 

 

 



 

Média megjelenések: 

 

http://gyorplusz.hu/cikk/0317_tanchaz_a_romerben.html 

http://gyorplusz.hu/cikk/0121_romer_tanchaz.html 

http://gyorplusz.hu/cikk/0408_cserefa_tanchaz_a_romerben.html 

http://www.gyoriszalon.hu/news/9374/66/Els%C5%91-design-v%C3%A1s%C3%A1r-%C3%A9s-

t%C3%A1nch%C3%A1z-a-R%C3%B3mer-H%C3%A1zban 

http://www.gyoriszalon.hu/news/9374/66/Els%C5%91-design-v%C3%A1s%C3%A1r-%C3%A9s-

t%C3%A1nch%C3%A1z-a-R%C3%B3mer-H%C3%A1zban 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/vizeli_trio_koncert_es_tanchaz_gyorben/2492815/ 

 

Fotódokumentáció:  

 

http://gyorplusz.hu/cikk/0317_tanchaz_a_romerben.html
http://gyorplusz.hu/cikk/0121_romer_tanchaz.html
http://gyorplusz.hu/cikk/0408_cserefa_tanchaz_a_romerben.html
http://www.gyoriszalon.hu/news/9374/66/Els%C5%91-design-v%C3%A1s%C3%A1r-%C3%A9s-t%C3%A1nch%C3%A1z-a-R%C3%B3mer-H%C3%A1zban
http://www.gyoriszalon.hu/news/9374/66/Els%C5%91-design-v%C3%A1s%C3%A1r-%C3%A9s-t%C3%A1nch%C3%A1z-a-R%C3%B3mer-H%C3%A1zban
http://www.gyoriszalon.hu/news/9374/66/Els%C5%91-design-v%C3%A1s%C3%A1r-%C3%A9s-t%C3%A1nch%C3%A1z-a-R%C3%B3mer-H%C3%A1zban
http://www.gyoriszalon.hu/news/9374/66/Els%C5%91-design-v%C3%A1s%C3%A1r-%C3%A9s-t%C3%A1nch%C3%A1z-a-R%C3%B3mer-H%C3%A1zban
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/vizeli_trio_koncert_es_tanchaz_gyorben/2492815/


 



 

A projekt rendezvényei, megjelölve a belépődíj mértékét:  

Időpont Fellépő Belépő ára Fő Összesen 

 
      

2016.09.17 Németh Dénes és 
zenekara - táncház 

1 000 Ft 12 
116 400 Ft 

1 200 Ft 87 

2016.10.14 Vizeli trió koncert és 
táncház 

1 200 Ft 55 66 000 Ft 

2016.11.11 Poros Zenekar koncert és 
táncház 

1 200 Ft 44 52 800 Ft 

2016.12.26 Babra koncert és táncház 1 200 Ft 55 66 000 Ft 

2017.01.21 Németh Dénes és 
zenekara - táncház 

1 000 Ft 4 
58 000 Ft 

1 200 Ft 45 

2017.02.18 Németh Dénes és 
zenekara - táncház 

1 000 Ft 2 
53 600 Ft 

1 200 Ft 43 

2017.03.17 Németh Dénes és 
zenekara - táncház 

1 200 Ft 34 40 800 Ft 

2017.04.08 Németh Dénes és 
zenekara - táncház 

1 000 Ft 40 40 000 Ft 

2017.05.13 Németh Dénes és 
zenekara - táncház 

1 000 Ft 45 45 000 Ft 

2017.06.02 Németh Dénes és 
zenekara - táncház 

1 000 Ft 12 12 000 Ft 

Összes 
bevétel:    

478 550 600 Ft 

 

 

 

 


