Hívogató
A Bihari Népművészeti Egyesület
2021. július 19 – július 23. között (hétfőtől-péntekig)
hagyományaihoz híven ismét megrendezi nyári táborát, a

XXIII. Országos Felnőtt Csuhéfonó és Kézműves Alkotótábort
A tábor helyszíne
Bihari Népművészeti Egyesület Alkotóháza – Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.

A tábor programja
A táborba érkezőket július 19.-én (hétfőn) 8.00 órától várjuk. A foglakozásokat
minden nap 8-16 óra között az alább ismertetett tematika szerint tartjuk. Az
ebédidőre 1- órát szánunk. Ahogy minden évben, így idén is szervezünk
szerdán egy szakmai kirándulást.

Szállás
A tábor összlétszáma 15-20 fő.
Az alkotóházban idén nem tudjuk biztosítani a szállást, a távol lakók
számára javaslunk panziós elhelyezést, a közelben lakók, ahogy eddig is
„bejárósként” táborozhatnak.

Mesterek, oktatók
A tábor vezetője Dr. Halászné Nagy Andrea, a szakmai irányítást, a táborozók
oktatását Fekete Sándorné csuhé- és gyékényfonó, Pelbártné Zöld Klára
szalmafonó, Gál Attila bőrműves, népi iparművész végzik. A kosárfonás oktatói
Szathmári Ferenc népi iparművész és ifj. Szathmári Ferenc a Népművészet Ifjú
Mestere. A szövést Nagy Magdolna népi iparművész, a szűrrátét készítését
Sárközi Béla Józsefné népi iparművész oktatja, az agyagozást Magyar Zita
fazekas, népi iparművésszel, a népművészeti ifjú mesterével próbálhatják ki, a
tűzzománc rejtelmeibe Rácz Erika ötvös népi iparművész, a népművészet ifjú
mestere , vezeti be a táborozókat, valamint nemezelni Loósné Nagy Ilona népi
iparművésszel lehet.

Részvételi díj
Részvételi díj: 18.000.- Ft/fő a tábor teljes időtartamára
vagy naponta 4.000.- Ft.
+ szállás díj (panziót ajánlunk)
A részvételi díj tartalmazza:
az éttermi ebédet,
a szakmai vezetést, a kirándulás költségeit,
az eszközök és a nyersanyagok nagy részét,
de jó, ha van mindenkinél olló, tű, cérna, és munkaruha, kötény.

A tábor tematikája
Július 19. hétfő
Délelőtt megérkezés, nyersanyagok előkészítése mellett
800 – 1600
fazekasság, tűzzománc készítés, kosárfonás
Július 20. kedd
8 – 1600
fazekasság, szalmafonás, kosárfonás
00

Július 21. szerda
8 – 1700
tanulmányút
00

Július 22. csütörtök
8 – 1600
csuhé- gyékény, bőrözés, szövés
00

Július 23. péntek
8 – 1600
nemezelés, szövés,
00

(A programváltozás és az oktatók változásának jogát a szervezők fenntartják, változás esetén a
részletes programot július 10-től a jelentkezőknek e-mailben továbbítjuk.)

Jelentkezési határidő: 2021. július 16.
A táborral kapcsolatosan további információ és jelentkezés:
az Alkotóházban: 54/ 400-146 nepmuv93@gmail.com
vagy 0620-5860181
Dr. Halászné Nagy Andrea : 0630-6576471

