od początku…
…było że młodzi dążyli do założenia pomysłowych i pięknych
działań.
1970 młodzi zaczeli uczęstniczać na pruby tańca. Następne lata
grupa odwiedzała festyny i zapraszała imne grupy tańca do nas.
Nasza grupa prezentuje się w kraju i za granicą z radością i
entuzjazmem.
Grupa dzieci i grupa “Oldies” (Stare) pokazuje wielorakość i
możliwość tańca dla dzieci i dorosłych.
My reprezentujemy naszą Gminę Großhöflein nasz Burgenland i
naszą Austrię z radością i dumą.

Folklor z Austrii
„Połączone z tańcem“

Großhöflein istnieje ponad 850 lat.
Miejscowość ta leży na południowym zboczu
(Leithagebirge) (małe gory), w pobliżu
miasta Eisenstadt, które jest naszą stolicą.
Nasza Gmina istnieje od roku 1921, do tego
czasu należała do Państwa Węgierskiego o
nazwisku “Nagyhöflány”. Węgerski wypływ
jest do zobaczenia na stroju ludowym naszej
grupy.

Marktgemeinde
Großhöflein

Zespół Tańca Ludowego w
Großhöflein
Adres kontaktu: pod adresem
Thomas Neuwirth
Blumengasse 18
A- 7051 Großhöflein
obmann@vtg-grosshoeflein.at

Miejscowość w której zamieszkujemy jest
popularna z produkcji wina. Duże znaczenie
dla Rodziny Esterhaźy ma Schwefelbad
(uzdrowisko), Jagdschloss (zamek
myśliwski) i Edelhof (posiadłość majątkowa).
Pierwotny Romański Kościół Parafialny w 17
wieku przebudowany został w Kościół
Gotycki. W roku 1992 dobudowana została
nawa boczna. Dalsze zabytki, Kapela Św.
Antoniego (1730), Ratusz (1675 Dom
Simon Despot), Dom Pleiniger (17 wieku),
Kaplica Radegundis i Pręgierz.
Miejscowość nasza liczy 1.800
mieszkańców o powierzchni 1000 ha.

www.vtg-grosshoeflein.at

Grupa Tańca Großhöflein składa się z 50 osób. Wszyscy reprezentują z
zapałem i miłością naszą Austriacką tradycję w kraju i zagranicą, przez to
zdobywamy duże przyjacielstwa za granicami.

Zespół Tańca Ludowego w
Großhöflein powstał w 1970
r. aby utrzymać w dalszym
ciągu tradycję i obyczaj.

Nasza grupa posiada
Olkiestrę Muzyczną, która
towarzyszy
mam
w
występach.

Najbardziej świętuje grupa tańca w dniu Dożynek i
w dniu Św. Marcina, z dużą ilością publiczności
którym sprawia radość i tradycję.

“chcesz być maistrem zaczynaj od małego”
Są dwie grupy: Grupa główna i grupa
dzieci która powstała około 10 lat. W
ramach Tańca Ludowego występujemy
traycyjnie i modnie tańce dlatego z
dobywają
socialne
kopetencje
i
koordinacje.

Od roku 2000 pierwszy dzwonek
założenia grupy “Oldies” (Stare)
spotykają się od czasu do czasu
na prubach tańca i w występach.

Nasz
program
rozciąga się z Austrii
do
Międzynarodowego
Tańca. My stoimy
także
na
tańce
modne

