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HUNGARY / UFM ARÉNA - Mosonmagyaróvár, Gorkij u.1. 

 
Kedves Kollégák,  

 
Szeretettel meghívlak benneteket a VII. Fusion Dance Contest moderntánc bajnokság tavaszi 
fordulójára, mely 2023. április 15-16. -án kerül megrendezésre az UFM Arénában. (Mosonmagyaróvár, 
Gorkij u.1.) Az őszi bajnokság november 19-én lesz, de a kiemelt pénzdíjas nívó kategória és szakmai 
képzés 2023-ban csak a tavaszi fordulóban lesz!  
 
A verseny és szakmai találkozó: Április 15.-én a hiphop, utcai táncok és nívó show kategóriák lesznek, 
míg április 16-án a színpadi, művészi, akrobatikus táncok + open és nívó show kategóriák kerülnek 
megrendezésre. Amennyiben 1 napos lesz az esemény, úgy április 15-én kerül megrendezésre.  
FB esemény: https://fb.me/e/2xHwwv9J5 
 
A regisztráció 2023. március 1-től elérhető, ami a weboldalon keresztül elérhető a "nevezés" menüre 
kattintva. A regisztráció április 1. éjfélig tart! A határidőket mindenki tartsa be, hisz ez a kiváló szervezés 
és a további pontos edzői informálás mindenki érdeke.  
 
A belépőkről és workshopokról a FB eseményben és IG + weboldalon informálódhattok. A nevezések 
feldolgozása után minden regisztrált tánciskola emailt kap a forgatókönyvről, a verseny napján a 
regisztrációs pultnál pedig az átvett edzői borítékban találjátok majd a verseny részletes műsorrendjét!  
 
A Fusion Shop idén még egyedibb cuccokkal vár benneteket, (póló, pulcsik, nadrágok stb. ) amiket 
elővételben is lefoglalhattok, hogy biztosan maradjon a megfelelő méretben, valamint elérhetőek 
lesznek a verseny napján a küzdőtéren található shop-ban!  
 
Köszönet a bizalomért és a sok pozitív véleményért, biztatásért amit irányunkba tapasztalunk már a 
kezdetek óta. Évente átlagban 5 ország, több mint 40 tánciskolája vesz részt az eseményeinken, ami 
hazai viszonylatban kimagasló arány. Azon dolgozunk, hogy a Fusion-émény évről évre magasabb 
színvonalon szárnyalhasson, ami részben a Ti részvételeiteknek is köszönhető! Már most a 2024-es 
évadon dolgozunk, ami rengeteg újdonságot és meglepetés tartogat! Találkozzunk a versenyen, 
részletek hamarosan!  

 
 
 

Németh Ádám - alapító, főszervező 
Németh-Zvezdovits Noémi - szervező 
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