
Műsorunk

Az együttes műsorán szereplő koreográfiák listája:                    
Kis István és Kis Demeter Erika koreográfiái:
&quot; A napot is közösen járatják...&quot;

    1. Enyed-környéki      román táncok: purtata, invirtita, hategana, haidau

    2. Szászcsávási      cigány táncok: cigány pontozó, cigány csárdás és csingerálás

    3. Míg a juhok      átal mennek a túlsó partra – csali mese

    4. Ki kit      szeret, avval élje világát… -Magyarlapádi leánykörtánc (kapcsas)

    5. Magyarszentbenedeki      táncok: szegényes, pontozó, öreges pontozó, csárdás, szökő

    6. 

&quot;Kodály nyomában&quot; :  

    -      Bukovinai táncok  

    -      Karádi kocsikala - Bem ifjúsági és felnőtt együttes női tánckara

    -    Somogyi kanásztánc - Bem ifjúsági és felnőtt együttes férfi tánckara

    -       Dél-Alföldi táncok

&quot;Vasárnapi tánc&quot; (felcsíki táncok) – Bem ifjúsági táncegyüttes
  &quot;Kistánc &quot;(magyarlapádi táncok) - Bem Ifjúsági táncegyüttes

Osskó         Endréné koreográfiái:
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Dunántúli változatok

       

A nagy létszámú koreográfia a rábaköztől         a dél-dunántúli ugrósokig mutatja be a Dunántúl táncait.

     
            

Szatmári táncok

       

Gaál Andrással közös koreográfia -         magyar verbunk, lassú és friss csárdás 

     
            Pinceszerező        A táncban a palóc vidék népszokásai és táncai láthatók         - az asszonyok szőlőőrző mulatságát megzavarják a férfiak.     
            Sárközi karikázó        Lányok-asszonyok tánca a sárközből.      
            

Fekete-piros

       

Kányádi Sándor hasonló című költeménye         alapján készült koreográfia - vízió a modern és a hagyományos életmód         ütközéséről.

     
            

Lelle Mária

       

Szabó Lőrinc balladája alapján készült         táncmű, mely drámaian mutatja be egy &quot;tréfa&quot; kegyetlenségét.

     
            

Vörös Rébék

       

Arany János ismert balladája ihlette tánckompozíció,         mely egy duhaj esküvőből a végső drámáig jutó történetet         dolgoz fel.
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C-dúr rondó

       

Bartók Béla zenéjére komponált, néptánc-elemekből         építkező lírai lánytánc.

     
                   

Borsodi táncok

       

A gyermek és ifjúsági csoport műsorán         szereplő tánc, elején rövid karikázóval, majd vasvári verbunkkal         és csárdással.

     
                   

Csiga-biga palota

       

Legendás játékfűzés-koreográfia a         legkisebb táncosoknak.

     
                          

     
            Gaál         András koreográfiái:      
                   Mutatványos tánc        A gyermekcsoport részére készített tánc üvegek,         botok és seprűk felhasználásával.
    
                   Nyárád-menti táncok       Az ifjúsági együttes részére készített sodró lendületű         tánc.
    
                   Mezőségi táncok        Nagy létszámú koreográfia, elsősorban vajdakamarási         táncokból.
    
            

Nagy István         Jenő koreográfiái:

     
                   Rábatamási táncok       Nagy létszámú, lendületes koreográfia a rábaköz táncaiból.
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                   Méhkeréki táncok        &quot;Tisztelet Nyisztor Györgynek&quot;
    
                   Válaszúti ritka és sűrű       Kis létszámú férfitánc.
    
                   Moldvai táncok        A koreográfiában négyfajta moldvai tánc szerepel.
    
            Egyéb :
    
                   Kis András        Játékos moldvai táncok - gyermekcsoport
    
                   Mucsi János        Ugrós pár - mezőföldi koreográfia
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