Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
A DAN-TON Művészeti Közhasznú Egyesület valamint a Hidak Kulturális és
Hagyománypártoló- bemutató és támogatást szervező Egyesület és Aradi László
vállalkozó, közösen meghirdeti az
ORSZÁGOS NÓTAFA MOZGALMAT.
„Keressük az ország nótafáit”
Az Ön településén is keressük
a Nótafákat (lehet egy személy vagy csoport), aki szépen énekel, a település elismeri őt
és esetleg jó szervező készséggel megáldott, a hagyományőrző csoportokat,
népdalköröket, nóta egyesületeket.
Céljaink:
 A Magyarországon működő népdalkörök, nótakörök, szólisták adatbázisának
létrehozása.
 Nótafa Mozgalom elindítása. (A HUNGARIKUMOK JEGYÉBEN!)
 Koncertszervezés.
 A települések egymásközti kapcsolatának, turizmusának, faluturizmus fejlesztése
a magyar értékekre alapozva.
 Korosztályok összevonása.
 Társas kapcsolatok fejlesztése.
A nótafa választás menete:
 Minden település választ magának egy NÓTAFÁT (lehet egy személy, lehet
csoport is).
 A községek, kisvárosok egy-egy nótafát választanak, a nagyobb városokra pedig
rábízzuk hány nótafát szeretnének.
 Majd kiválasztják a település NÓTÁJÁT, NÉPDALÁT. A már kiválasztott dalok
listája az Országos Nótafa Mozgalom Facebook oldalon folyamatosan látható.
 Az Országos Nótafa Mozgalom Facebook oldalán felregisztrálnak, ezzel
automatikus bekerülnek a Hidak Egyesület, www.hidak.net weboldalán található
országos adatbázisba.
 2017. áprilisától havonta megyénként lesz közös nótafaültetés.
A rendezvénysorozat jelképe a méltán hungaricummá nyilvánított fehér
akácfa, ami jelen esetben a magyarság nótáját és szívósságával a magyar népet
kívánja szimbolizálni.
 Erről fénykép, videó készül, amit feltöltünk a pannontv.com kép- és
videómegosztó portálra és megosztunk a Facebook oldalon.

 Kizárólagos médiapartnerünk a Pannon Média Group.
 Az aktuális eseményről, rendezvényről szóló híradásokat a pannonhirnok.com;
szallaszona.hu; hidak.net weblapokon folyamatosan publikáljuk.
Miért jó ez az Ön településének?
 Szerepelhet egy országos adatbázisban a település csoportja, nótafája.
 A szervezett Nótafa bemutatkozókra az ország számos pontjáról szervezzük a
közönséget és Nótafákat.
 Ez komoly reklám, mivel a koncerteket mindig a település bemutatásával kötjük
össze. Ahol kifejezetten kérjük majd a helyi kézművesek, művészek
bemutatkozását.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a magyar kultúra (azon belül a népdal,
magyarnóta) terjesztése a legfontosabb számunkra.
Ezért NINCS regisztrációs és tagdíj sem!!!
Kérjük, hogy segítse munkánkat akár személyesen
vagy továbbítsa felhívásunkat a megfelelő szervezetek,
(művelődésszervezők, magyarnóta- és népdalkörök vezetői) számára!
Őszintén reméljük, hogy az Országos Nótafa Mozgalom felkeltette érdeklődését!
Várjuk szíves válaszát! Az együttműködés reményében tisztelettel:
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