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Scurt bilanţ obiectiv al activităţii din 1998 
 
1. 6-7-8 Februarie; Participare la festivalul de dans popular din Gherla organizat 

pentru tineri (34 persoane). 
2. 22 Februarie “Felcsíki mulatság”- participare la festivalul trupelor de dans 

din Ciucul de Sus (46 persoane). 
3. 8. Martie : Spectacol comun cu copii români din oraş cu ocazia Zilei 

Femeilor (38 persoane). 
4. 15. Martie : Spectacol extraordinar : Prelucrarea romanului “Diobél Kiralyfi” 

de Móra Ferencz, cu 7 coregrafii (38 de persoane). 
5. 21 Mai: Spectacol de ziua copilului înpreună cu copii din oraş. (36 persoane). 
6. 26-Mai Spectacol extraordinar la Dăneşti : Prelucrarea romanului “Diobél 

Kiralyfi” de Móra Ferencz, cu 7 coregrafii (38 de persoane). 
7. 4-7 Junie: Cu 14 copii participarea la “Katica Fesztivál” din Samorin 

(Slovacia) 
8. 7. Junie : Participare la festivalul “Sóskút”din Cristuru Secuiesc. (30 

persoane). 
18-21 Junie , Homorod ’98 : Tabără internaţională de dans popular a 
minorităţilor. Spectacolul de gală a fost organizat cu ajutorul Casei Elevilor 
din Bălan  la Bălan (20 persoane - au participat 320 pers.). 

9. 21 Junie- 1 Julie : Festivalul internaţional “Vendégségben Budapesten” (54 
persoane). –(Budapesta - participare ). 
1-5 Julie: Turneu în Slovacia (Velky Meder=Nagymegyer - Zahony) cu 
spectacolul “Diobél Kiralyfi” de Móra Ferencz +7 coregrafii  (54 pers). 

10. 25 – 28 Julie : Tabără naţională de dans popular la Lunca de Sus . (24 pers. + 
4 însoţitori) 

11. 8. August : Spectacol în satul vecin Sândominic cu ocazia Zilei satului (24 
pers). 

12. 16 August : Sebările Zilei Minerului – Spectaco sub cer liber. (38 pers.). 
13. 20 – 23 August : Întîlnire cu germanul Holger Müller, maistru în dansuri 

greceşti şi evreieşti . Învăţarea dansurilor greceşti. (60 pers.). 
14. 18 – 19 – 20 Septembrie: Organizarea Festivalului Internaţional Botorka, cu 

7 formaţii din alte regiuni, cu un program bogat. (58 pers.). 
15. 27 Septembrie  : Participarea la festivalul “Tatros” . (48 pers.). 
16. 16 – 17 – 18 Octombrie şi 1 – 8 Noi. învăţarea intensivă a dansurilor 

haiduceşti : “Haidău din Peţelca”. 
17. 22 Noiembrie : Spectacol comun cu Ansamblul Folcloric de Stat Harghita, 

din Miercurea –Ciuc, şi participarea la “Katalin Napi Bál” care a fost 
organizată cu ocazia zilei onomasticii, zilei Katalin, în cinstea părinţilor şi a 
ansamblului Harghita. 

18. 12 – 13 Decembrie: Sărbători de ziua Luca la Sfântu Gheorghe cu copii şcolii 
Waldorf din localitate. 

 

 


