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            					Hívogató



A Bihari Népművészeti Egyesület  
2016. július 25 - július 30. (hétfőtől-szombatig) 
hagyományaihoz híven ismét megrendezi nyári táborát, a

XVIII. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábort


A tábor helyszíne 
 Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóháza – Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.

A tábor programja
A táborba érkezőket július 20-án (hétfőn) 9.00 órától várjuk. A foglakozásokat minden nap 8-18 óra között az alább ismertetett tematika szerint tartjuk. Az ebédidőre 1-1,5 órát szánunk. Ahogy minden évben, így idén is szervezünk egy szakmai kirándulást. Kedden délután a Gálospetri tájházat látogatjuk meg, és megismerkedünk az érmelléki népművészet különleges darabjaival. Kérjük, aki szeretne jönni, jelezze ezt a jelentkezési lapon is. 










Szállás
A tábor összlétszáma 20–25 fő.
Az alkotóházban 8 fő elszállásolására van lehetőség, mindenki más „bejárósként” táborozhat.





Mesterek, oktatók
A szakmai irányítást, a táborozók oktatását Fekete Sándorné Margitka csuhé és gyékényfonó, Pelbártné Zöld Klára szalmafonó, Nagy Magdolna szövő , Népi Iparművész szövő, Magyar Zita fazekas, A Népművészet Ifjú Mestere, Gál Attila bőrműves, Népi Iparművész, Loósné Nagy Ilona nemezkészítő, Népi Iparművész végzik. A kosárfonás oktatói Szathmári Ferenc Népi Iparművész és ifj. Szathmári Ferenc A Népművészet Ifjú Mestere.  









Részvételi díj
Részvételi díj: 15.000.- Ft/fő a teljes tábor időtartamára
vagy naponta 4.000.- Ft.
Szállás + 2.000. – Ft/fő/éj +reggeli - vehető igénybe                                                   4 ágyas faházban (8 hely van az alkotóház udvarán álló faházakban).

A részvételi díj tartalmazza:                                                                                                    az éttermi ebédet,                                                                                                                     a szakmai vezetést,                                                                                                                 az eszközök és a nyersanyagok nagy részét, 
de jó, ha van mindenkinél olló, tű, cérna, és kötény.
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                                                                      A tábor tematikája


Július 25. hétfő
Délelőtt megérkezés, szállás elfoglalása, nyersanyagok előkészítése,
900 – 1800		fazekasság, szalma, csuhéfonás
1700 órától		Gyógyfürdő látogatás fakultatív program

Július 26. kedd
8.00 – 18.00 	            szakmai tanulmányút Kolozsvári István vezetésével az Érmellékre – Székelyhíd, 
Gálospetri, Szalacs,Ottomány tájházainak, kiállítóhelyeinek, idős mesterek 
műhelyeinek meglátogatása   (székfaragó,gyékénykötő)

Július 27. szerda
8.00 – 12.00 		kosárfonás, bőrözés, szövés
13.00			látogatás a Bihari Múzeumban
14.00 – 17.00		kosárfonás, bőrözés, szövés

Július 28. csütörtök
8.00 – 12.00 		kosárfonás, bőrözés
13.00 – 17.00		kosárfonás, bőrözés
18.00			Tábortűz, népi étel kóstoló

Július 29. péntek
8.00 – 12.00 		kosárfonás, nemezelés,
13.00 – 18.00 	kosárfonás, nemezelés,

Július 30. szombat
8.00 – 16.00 		kosárfonás



(A programváltozás és az oktatók változásának jogát a szervezők fenntartják, változás esetén a részletes programot július 1-től a jelentkezőknek e-mailben továbbítjuk.)
Jelentkezési határidő: 2016. június 16.
A táborral kapcsolatosan további információ kapható: Kállai Irén táborvezetőnél 
30/ 279-1188,  kallai.iren.bujfalu@gmail.com
Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóház,
 4100 Berettyóújfalu Tavasz körút 10. 
 tel.: 54/400-146, 06-20/586-0181
  	Támogatóink:								
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