„No início...
... Constituia apenas uma atividade interessante para unir e divertir
os jovens.“
Em 1970 foram esss mesmos jovens que realizaram os primeiros
ensaios em conjunto. Nos anos seguintes ensaiaram continuamente
em casa à noite e começaram a participar e organizar actuações e
festivais.
Actualmente,o grupo é constituido pelo grupo infantil, o grupo
principal e os “veternanos”.
Todos eles, em diferentes vertentes representam a comunidade de
Großhöflein, Burgenland e a Áustria com orgulho e amor.

Folclore Austríaco
“ A Dança une as Pessoas!“

Großhöflein existe há mais de 850 anos. A aldeia
está localizada perto da capital de distrito de
Burgenland, Eisenstadt. Até 1921, a nossa aldeia
fez parte da Hungria, altura em que tinha o nome
de Nagyhoflány. A influência húngara está
presente, por exemplo, nos trajes tradicionais.
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Großhöflein é também conhecida pelos seus
excelentes vinhos.
O príncipe de Esterházy teve um grande e
importante papel no seu desenvolvimento (spa,
campo de caça).
Um outro ícone da aldeia é a sua igreja construída
durante o período Românico e mais tarde
ampliada durante o período Gótico, no século XVII
voltou a sofrer alterações e já 1992 foi novamente
ampliada.
Existem ainda outros importantes ícones tais
como a Capela de St. António (1730), o murro da
cidade (1675), “Casa-Pleiniger” (séc.XVII), a
capela do St. Radegundis e a Pranger (1714).
Großhöflein tem actualmente 1.800 habitantes.

www.vtg-grosshoeflein.at

O grupo, no seu conjunto, tem cerca de 50 membros que adoram dançar e
gostam de divulgar as tradições austríacas por todo o país e no estrangeiro.
Desta forma, têm sido criados muitos laços de amizade que se estendem
além-fronteiras.

Desde que foi fundado em
1970, o nosso grupo tem
lutado para manter vivas as
tradições da região de
Burgenland.

Os nossos músicos são o
nosso mais importante
suporte quer nos ensaios
quer nas actuações.

Realizamos muitos festivais tais como “Acção
de Graças”, “Martinilob’s” entre outras
actuações de dança, permitindo ao nosso
público momentos divertidos.

“De pequeno se troce o pepino”
Para além do grupo principal, existe, há
10 anos, o grupo das crianças.
Estas aprendem, por um lado as danças
tradicionais
e
também
algumas
modernas, e por outro lado desenvolvem
capacidades sociais e de interacção.

Como é difícil deixar de gostar de
dançar, alguns dos antigos
elementos do grupo decidiram
formar, em 2000, um terceiro
grupo de dança, os “Seniores”.
Eles realizam juntos um treino
base regular e alguns até algumas
actuações com o grupo principal.

As nossas danças variam
desde danças tradicionais
locais, internacionais e
algumas
danças
modernas.

