The JANTRA BULGARIAN FOLKDANCE GROUP was founded in 1996 by the
Bulgarian young ones who live in Hungary. JANTRA got its denomination after a
North-Bulgarian river in which surroundings can be found those settlements where
the Bulgarians in Hungary stem from.
JANTRA’s aim is to foster and acquaint the Bulgarian folkdance, folk music and
tradition. In the past years the Group has played a significant part in preserving the
identity of the Bulgarian young ones. Since Its (more than 15 years ago)
establishment JANTRA has made an effort to acquire the unrivalled vividness of the
Bulgarian folklore, therefore in Its repertoire can be found authentic dances from
every region of Bulgaria (Shopski, Severnyashki, Dobrudzhanski, Trakiyski, Pirinski,
Varnenski). The Dance Group performs Its dances in a wear of original Bulgarian
national costumes to strive for complete authenticity.
Choreographers are Ivanova Kaia and Ivanov Hristo, who are former
choreographers of the State Group of Bulgaria.
The managers of JANTRA are Anna Szalay and Dancso Muszev.
The Group has performed on several Hungarian and foreign festivals: in Bulgaria,
Slovakia, Check Republic, Austria, Italy, Spain, Mallorca, Malta, Croatia, Cypros
Slovenia, Thailand, South Korea and all over Hungary.
JANTRA is priority folkdance group of CIOFF Bulgaria.
Jantra was awarded to attendance the tradition of the Bulgarian folkdance and folk
music by the „Awards for Minorities” in awarded ceremony in the house of the
Parliament 16th of December 2011.
***
A Jantra Bolgár Néptánc Együttest Magyarországon élő bolgár fiatalok alapították
1996-ban. A Jantra arról az észak-bulgáriai folyóról kapta a nevét, amelynek
környékén található településekről származnak a magyarországi bolgárok.
A táncegyüttes művészeti vezetői Szalay Anna és Muszev Dancso.
A Jantra Néptáncegyüttes célja a bolgár néptánc, népzene és hagyományok ápolása,
valamint azok megismertetése. A táncegyüttes az elmúlt években jelentős szerepet tölt
be a magyarországi bolgárok identitásának megőrzésében.
A táncegyüttes több mint egy évtizedes fennállása alatt arra törekedett, hogy a bolgár
folklór páratlan sokszínűségét elsajátítsa, ezért repertoárjában Bulgária valamennyi
néprajzi régiójának autentikus táncai megtalálhatók mint például sop, szevernyaski,
dobrudzsai, pirini, trák, várnai táncok. A táncegyüttes táncait eredeti bolgár
népviseletekben adja elő, törekedve a teljes hitelességre.
A táncegyüttes koreográfusai Kaja és Hriszto Ivanovi a Bolgár Állami
Néptáncegyüttes volt koreográfusai. A táncegyüttes számos magyarországi és külföldi
fesztiválon vett részt. Fellépett Bulgáriában, Szlovákiában, Csehországban,

Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban, Máltán, Horvátországban,
Cipruson, Szlovéniában, 2010 decemberében Thaiföldön a thai uralkodó
születésnapja alkalmából megrendezett állami ünnepségeken, valamint 2012.
októberében a CIOFF Bulgária Folklór Szövetség Jantra Néptáncegyüttest
választotta Bulgária képviseletére a FOLKLORIADA 2012 világ fesztiválon, Dél
Korea Anseong városában.
2010. óta a Jantra Néptáncegyüttes a CIOFF Bulgária minősített együttese.
2011. december 16-án a Jantra táncegyüttes Kisebbségekért Díjat kapott. A díjat
Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter nyújtotta át dr. Muszev Dancsónak a Parlamentben.
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