
 
 
 
 

Dare de seamă al activităţilor Fundaţiei Nexus pe anul 2000 
 
 
 
 
 
 

1. 6-8 ian. – zilele ceangăilor din Bălan – organizat de Fundaţia Nexus 
2. 12 februarie - participre la Antologia Dansurilor populare pt. Copii-Budapesta 
3. 26-27 febr. – participare la Festivalul dansurilor populare din Odorheiu Secuiesc. – 

ediţia I.-a 
4. 1-8 martie – turneu în Republica Ungară – Konyár, Derecske, Debrecen, Budapest 
5. 8 martie – spectacol dat cu ocazia Zilei Femeilor 
6. 15 martie – spectacol festiv 
7. 6 mai – spectacol dat cu ocazia zilelor Şcolii generale „Márton Áron” din Sândominic 
8. 9 mai – spectacokl dat medicilor sosiţi în comuna Sândominic 
9. 18-22 mai – participare la Festivalul KÖSZI-ed. a VII-a-Budapesta 
10. 9-11 iunie – participare la festivalul Sóskút la Cristuru Secuiesc 
11. 24 iunie-5 iulie –participarea ansamblului Ördögborda din Bălan la „Vendégségben 

Budapesten”- întâlnire culturală cu copii din Europa 
12. 30 iunie-3 iulie  – ansamblul Elevenek din Sândominic au participat la tabăra pt. 

Minorităţi din Homorod 
13. 30 iulie – participare la un spectacolul „Milleniumi Sokadalom” organizat la Târgu-

Mureş cu ansamblul de dans „Elevenek” din Sândominic 
14. 2 august – spectacol dat de formaţia Ördögborda din  Bălan cu ocazia Zilei Mondiale a 

Laptelui de Mamă- Miercurea-Ciuc 
15. 3-4 august – participare la tabăra de dansuri populare – Lunca de Jos 
16. 6 august - Festival de dansuri fecioreşti şi de cântece populare organizate de 

Fundaţia Nexus  
17. 8 august – participare la zilele comunei Sândominic al ansamblurilor „Elevenek” şi 

Ördögborda din  Bălan 
18. 13 august – Festivalul “Gyöngykoszorú” organizat la Lunca Mureşului– participare 
19. 15 august – participare la zilele satului Cârţa 
20. 16-18 august – organizarea taberei de dansuri populare la Bălan (M-ţii Tercheului)  
21.  19-21 august –participare la spectacole organizate la Budapesta şi Békés 
22.  30 aug.-04 sept.-participare la şirul de spectacole „Tánccal a hídért”-organizat la 

Esztergom (Ungaria) 
23. 13-16 sept – participare la Festivalul internaţional de dansuri populare din Zeliovice - 

Slovacia 
24. 27-29 oct. - Festivalul Botorka – ed. a IV-a– coorganizator  
25. – spectacol oferit elevilor şi profesorilor din Iaşi la şcoala din Sândominic 


