
 
A. .activităţi  la nivel de oraş: 

- „Cantonament” - activitate organizată în oraşul Bălan pentru ansamblurile de dansuri populare 
„Elevenek”, „Ördögborda” şi „Köpice” - 22,23, 24 ianuarie;.  

- Tabără de iniţiere în dansuri populare - cu participarea ansamblurilor de dansuri populare: 
„Elevenek”, „Zsengicék”, „Prücskök”, „Botorkák” şi „Ördögborda” - 19,20, 21 februarie;  

- Spectacol: „Jégtörő-télűző” de lasatul secului la Balan 
- Spectacol de ziua copiilor impreuna cu copii din Ciucul de Sus, 4 iunie 
- Festivalul de dansuri populare „BOTORKA”, ediţia a XIV-a, cu participarea ansamblurilor de 

dansuri populare din oraş, din ţară şi de peste hotare, coorganizare -  octombrie 21-24;  
- Spectacol de sfârşit de an - „Számadás” - cu participarea ansamblurilor de dansuri populare: 

„Köpice”, „Elevenek”, „Ördögborda”, „Zsengicék”, „Prücskök” şi „Botorkák” - 28 decembrie; 
- 8 august: doua spectacole de ziua orasului Balan si Sandominic 
- „Cantonament” - activitate organizată în oraşul Bălan – 10-12 decembrie;.  

 
B. activităţi în afara oraşului: 

- participare la Festivalul de dansuri populare Kékiringó, Odorheiu Secuiesc – 10 aprilie 
- Bal organizat de lăsatul secului pentru copii – Sîndominic – cu participarea ansamblurilor de 

dansuri populare: „Elevenek”, „Zsengicék”, „Botorkák” şi „Prücskök” – 17 ianuarie; 
- participare la Festivalul de dansuri populare pentru tarafuri – Gherla (Szamosújvár) – 7-9 mai; 
- 19 mai, M-Ciuc Spectacol dat cu ansamblul Köpice 
- Participare la Festivalul Csürdöngölő, 21 mai 
- Satu Mare, (HR) – participare la festival, 30 mai 
- Spectacol de sfârşit de an - „Számadás” - la Sîndominic cu participarea ansamblurilor de dansuri 

populare: „Elevenek”, „Ördögborda”, „Zsengicék”, „Prücskök” şi „Cserevirág” - 27 decembrie; 
-  „Cantonament” - activitate organizată în CERNAT, jud CV pentru ansamblurile de dansuri 

populare „Elevenek”, „Ördögborda” şi localnici- 12-14 noi;.  
 

C. activităţi în afara ţării: : 
- 15-18 aprilie, participare la Festivalul de dansuri populare VERBUNKFESZTIVÁL din Derecske, 

Ungaria 
- 22 martie – spectacol cu titlul „KINEK SZÍVE MERRE VEZET” in teatrul „Vígszínház” din 

Budapesta in fata a 1200 de spectatori 
- 4-19 iulie: Participare la doua festivaluri in Turcia (Aksehir si Malatya) 
- 14-25 august- Festivalul International Vendégségben Budapesten la care au fost prezenti din  30 

de tari – participare 
- 20-28 august – participare la Festivalul Oamenilor de Munte , editia a 42-a organizat la Zakopane, 

Polonia. 
- Turneu în Ungaria pe ruta: Kocs - Tata - Budapesta – 5-7 noiembrie;  


