KOREA NAP
Káprázatos Korea
Hódmezővásárhelyen

A KOREA NAP – Káprázatos Korea Hódmezővásárhelyen a Máté Taekwondo & Hapkido
Sportegyesület szervezésében valósul meg 2022. május 15-én, vasárnap, 10 órától 15
óráig a Fekete Sas Rendezvényházban (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3.)
A program célja a távol-keleti ország kulturális-, sport- és művészeti értékeinek és
különlegességeinek bemutatása egy rendhagyó rendezvény keretein belül.
A program kiemelt része az egyenesen Koreából érkező világhírű 미르메 - Mirme
Taekwondo látványos és dinamikus bemutatója. A csapat tagjaként érkezik városunkba
Kim Byeong Jin, aki tavasszal a Goyang városában megrendezett világbajnokság
Freestyle 17 év alatti páros kategóriában az 1. helyet érte el. A csapat vezetője Min
Cheol Shin, aki a 2016-ban megrendezett Red Bull Kick it verseny világbajnoka lett,
amelyen számos sportág sportolói küzdöttek meg, beleértve az extrém taekwondo-t és a
gimnasztikát is. Küldetése, hogy egyre gyorsabb, magasabb és látványosabb szintre
emelje a harcművészetet, amelyből ízelítőt is kapunk a bemutató során.
A káprázatos sportbemutatót követően a 2015 decemberében a Koreai Köztársaság
Kulturális-, Sport- és Turisztikai Minisztere által kitüntetett Mugunghwa Tánccsoport
bemutatóját tekinthetjük meg. K-POP táncbemutatókkal készülnek a hódmezővásárhelyi
Tailor Dance SE tagjai, akik a bemutatókat követően közös táncra invitálják a
közönséget.
A káprázat a látványos sport- és táncbemutatók mellett a Néli's Art Festészet,
Munbangsau kalligráfia, illetve Asztalos Krisztina Sminkmester Face Art bemutatója által
válik teljessé.
Az egész napos programot színesítik a gyermekek és családok számára szervezett
Mackótanya kézműves foglalkozások, a Hanbok koreai ruhapróba, továbbá a
tradicionális koreai hangszerek és eszközök bemutatója is.
A program a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP7.1.1-16)
támogatásával és a Koreai Kulturális Központ együttműködésével valósul meg.
Várunk minden kedves érdeklődőt erre a különleges napra, és a Mirme Taekwondo
kihagyhatatlan bemutatójára!
A rendezvényre a belépés ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött.
Szakmai információ: Máté Gergő, alelnök, Máté Taekwondo & Hapkido SE,
+3670/430-9272

Program:
Színpadi tér
10:00 Kapunyitás, helyszíni regisztráció
10:30 Nyitóbeszédek
10:45 Mugunghwa tradicionális tánccsoport - Kardos tánc
10:50 MIRME TAEKWONDO bemutatója
11:30 Mugunghwa tánccsoport -Pochoni Arirang
11:40 Munbangsau kalligráfia csoport – Ismertető előadás a kalligráfiáról
11:50 Mugunghwa tánccsoport - Janggu-Soljanggu (dobos) tánc
12:00 Tailor Dance SE- K-POP bemutatója
12:15 Asztalos Krisztina Sminkmester Face Art bemutatója
12:30 Mugunghwa tánccsoport- Legyezős tánc
12:45 Tailor Dance SE K-POP bemutatója
13:00 Közös K-POP tánc
15:00 Programzárás
Közösségi tér
11:00-tól 15:00-ig
Mackótanya - kézműves foglalkozás
Néli's Art kiállítás és foglalkozás
Hangszer bemutató
Hanbok ruhapróba
Kalligráfia foglalkozás
Gyakorlás a Máté Taekwondo tagjaival

