
 

www.fusiondancecontest.com 
contact@fusiondancecontest.com 

 
 

Kedves táncosok, edzők, koreográfusok, művészeti vezetők! 

 

2022-ben V. alkalommal kerül megrendezésre a Fusion Dance Contest, és (Fusion Dance 

Kids) mini-kölyök-gyerek-junior-felnőtt korosztályban:  

» április 2: hiphop és utcai táncok + be free 

» április 3: színpadi, művészi, akrobatikus látványtáncok + open 

➤ Cím: UFM ARÉNA: Mosonmagyaróvár, Gorkij u.1.  

➤ Szállás: Azok a tánciskolák, akik messzebbről érkeznek és/vagy a második napon is 

versenyeznek és szállásra van szükségük, keressenek bizalommal és segítek! 

 

ÉLŐ & ONLINE BAJNOKSÁG:  

Nevezés és regisztráció: 2022. március 1.-március 21. (hétfő éjfél)  

Maximum produkció, amit fogadni tudunk: 250 prod / nap 

Hivatalos fb esemény: https://fb.me/e/46r8MdK4r 

Hivatalos promó videó: https://youtu.be/26ivo97H-VA 

 

 

» Nívó show: A nívó show következő alkalommal újra bekerül a nevezendő kategóriák közé, 

hisszük, hogy a pandémia csökkenésével a tánciskolák újra megerősödnek és a versenyen 

való indulás mellett újra szurkolhatunk a nívó kategória indulóinak. 

 

» Kövessetek minket az instagram-on és facebook-on, mert az eseménnyel kapcsolatos 

részleteket ott olvashatjátok! 

 

 

http://www.fusiondancecontest.com/
https://fb.me/e/46r8MdK4r
https://youtu.be/26ivo97H-VA
https://www.instagram.com/fusiondancecontest/
https://www.facebook.com/fusiondancecontest2017
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 FUSION DANCE CONTEST 2022-BEN: 

◢ UFM Aréna: tágas helyszín és öltözők 

◢ Megnyitó: Tánciskolák bemutatása a LED falon 

◢ 3 eredményhirdetés / nap 

◢ 25 fős STAFF  

◢ Profi és egyedi színpad, fény, vizuál és koncert hangtechnika 

◢ Értékes különdíjak több, mint 1 millió forint értékben: Libri, Nordwest kiadó, Richtofit, Leier Fit-Well Club stb... 

◢ Egyedi érem és kupa 

◢ Üdvözlő oklevél és ajándék minden táncosnak belépéskor 

◢ Szakmai elit bírák: Idén meglepetés sztárvendéggel!  

◢ Red Bull hoszteszek  

◢ FUSION SHOP: egyedi pulcsik és pólók!  

◢ Photo Mirror: egyedi digitális képek ingyen! 

◢ Food Corner: egészséges ételek (Csicseri) és finom kávék (Szomszéd Coffee) 

◢ AForce1 Stage: ingyenes workshopok a regisztrált versenyzőknek 

◢ FDC Interjúk a Drive-X Sport támogatásával 

◢ Cam Stage: KR Videography: 4k videó rendelés a helyszínen 

◢ Photo Stage: Kohari Studio: Kohári Zoltán photography: profi fotó rendelés a helyszínen 

◢ Egyéb kiállító standok: Popcorn, profi smink stb... 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/csicseri_gyor/
https://www.instagram.com/szomszed_gyor/
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"Egy élménnyel több." /// "One more experience." 

» folyamatosan frissülő a weboldalunk: www.fusiondancecontest.com 

 

 

 

Köszönöm a bizalmat és támogatást, jó felkészülést kívánok mindenkinek! 

Sportbaráti üdvözlettel: 

 

 

 

 

 

Németh Ádám – alapító, főszervező, egyesületi elnök, kulturális rendezvényszervező 

+36 30 952 7500 
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