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Project	summary	
	
	
Indirect	objective	of	DanceClusive	Broadening	 is	 to	 lay	down	the	basic	elements	of	an	 intercultural	
service	 system	 for	 dance	 pedagogic	 and	 dance	 performing	 arts	 international	 cultural	 exchange	
cooperation	activities	in	professional	creative	industries	market	circumstances.	Direct	objective	is	to	
ensure	 the	 service	 and	 infrastructural	 environment	 for	 a	 know-how	 transfer	 and	 best	 practices	
sharing	 activity	 package	 (based	 upon	 future	 cooperation	 opportunities	 between	 the	 project	
partners),	 regarding	mainly	heritage	preservation	and	authentic	 traditional	dance	activities	 in	both	
countries.	
	
As	 a	 first	 step	 DanceClusive	 Broadening	 serves	 as	 a	 ‘partnership	 forum’	 for	 future	 cooperation	
projects.	 This	 time	 the	Hungarian	 cultural	 values	and	 the	 cultural	diversity	of	 the	Carpathian-basin	
and	 the	Danube	 region	will	 be	 introduced	 as	 a	 tool	 for	 dance	 and	 creative	 industries	 competency	
development	among	children	and	young	adults	and/or	amateur	and	semi-professional	dancers	and	
groups.	
	
The	main	focus	of	the	present	project	proposal	is	to	make	basic	focal	points	between	Hungarian	and	
Icelandic	cultural	values	by	using	the	tools	of	 informal,	non-formal	and	experience	based	education	
models	successfully	implemented	by	the	Project	Promoter	before	also	in	other	Nordic	dimensions.	
	
Project	duration:	16.10.2017-31.10.2017.	
	
Partners:	 "4	 FOR	 DANCE"	 Dance,	 Sport	 and	 Cultural	 Association	 (Project	 Promoter),	 Hungarian	
Cultural	Association	of	Iceland	(Project	[Donor]	Partner).	
	
The	project	is	financed	by	the	EEA	Financial	Mechanism	Programme	in	Hungary.	
	
This	 project	 is	 the	 fifth	 project	 from	 the	4	 For	Dance	Association’s	 dance-pedagogy-based	project-
portfolio	aiming	to	broaden	the	partnership.	The	Association	has	so	far	successfully	implemented	the	
projects	DanceClusive	 (HU07-0248-B1-2016)	 and	DanceClusive	 Reloaded	 (HU07-0002-C2-2017)	 and	
has	 submitted	 an	 application	 for	 the	 round	 of	 the	 year	 2017	 of	 UNESCO’s	 International	 Fund	 for	
Cultural	 Diversity	 (IFCD)	 as	 a	 common	 international	 cooperation	 project	 alongside	 with	 the	
Senegalese	partner	group.	Besides	 that	 in	 the	 framework	of	 a	domestic	 grant	programme	 (Human	
Resources	 Development	 Operational	 Programme,	 HRDOP)	 they	 are	 about	 to	 implement	 a	 project	
with	dance	pedagogy	thematic	issues	as	well.	
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Projekt	összefoglaló	
	
	
A	 DanceClusive	 Broadening	 közvetett	 célja	 egy	 interkulturális	 szolgáltatási	 rendszer	 alapjainak	
lefektetése,	olyan	táncpedagógiai	és	 táncos	előadóművészeti	nemzetközi	kulturális	cserére	 irányuló	
együttműködési	tevékenységekhez	kapcsolódóan,	amelyek	piaci	körülmények	között	valósulnak	meg.	
Közvetlen	cél	egy	(a	projekt	partnerek	közötti	jövőbeli	együttműködésen	alapuló)	know-how	átadási	
és	 jó	 gyakorlatok	 megosztására	 irányuló	 tevékenységcsomag	 szolgáltatási	 és	 infrastrukturális	
környezetének	 biztosítása,	 elsősorban	 mindkét	 országgal	 kapcsolatos	 örökség-megőrzési	 és	
autentikus,	tradicionális	tánc	tevékenységekkel	összefüggésben.	
	
Első	 lépésként	 a	 DanceClusive	 Broadening	 a	 jövőbeli	 projektek	 partnerségi	 fórumaként	 funkcionál.	
Ezúttal	 a	 magyar	 kulturális	 értékek	 és	 a	 Kárpát-medence,	 valamint	 a	 Duna	 Régió	 kulturális	
sokszínűsége	 kerül	 bemutatásra,	 mint	 a	 gyerekek	 és	 fiatal	 felnőttek	 és/vagy	 amatőr	 és	 fél-
professzionális	 táncosok	 és	 csoportok	 körében	 zajló	 táncos	 és	 kreatív	 ipari	 kompetenciafejlesztés	
eszközei.	
	
A	projekt	időtartama:	2017.10.16.-2017.10.31.	
	
Partnerek:	 „4	 FOR	 DANCE”	 Tánc,	 Sport	 és	 Kulturális	 Egyesület	 (projektgazda),	 Izlandi	 Magyar	
Kulturális	Társaság	(projekt	donor	partner).	
	
A	projektet	az	EGT	Finanszírozási	Mechanizmus	Program	(EGT	Alap)	finanszírozza.	
	
Jelen	 projekt	 a	 4	 For	 Dance	 Egyesület	 táncpedagógiai	 alapú	 projekt-portfoliójának	 a	 partnerség	
kiszélesítésére	 irányuló	 ötödik	 projektje.	 Az	 Egyesület	 eddig	 sikeresen	megvalósította	 a	 TáncKluzív	
(HU07-0248-B1-2016)	 és	 a	 TáncKluzív	 Újratöltve	 (HU07-0002-C2-2017)	 projekteket,	 valamint	 az	
UNESCO	 Kulturális	 Sokszínűség	 Nemzetközi	 Alapja	 (International	 Fund	 for	 Cultural	 Diversity,	 IFCD)	
2017.	 évi	 kiírása	 keretében	 benyújtásra	 került	 a	 Szenegálban	 működő	 partner	 együttessel	 közös	
nemzetközi	 kooperációs	 projekt.	 Emellett	 hazai	 támogatási	 program	 (Emberi	 Erőforrás	 Fejlesztési	
Operatív	 Program,	 EFOP)	 keretében	 szintén	 táncpedagógiai	 tematikájú	 projektet	 készülnek	
megvalósítani.	


