2011. augusztus 8. hétfő

2011. augusztus 9. kedd

10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK

10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK

A kosárfonó tábor valamennyi
napján
Judák
Ambrus
kosárfonó
mestertől
az
érdeklődők megtanulhatják a
kosárfonás alapjait. Akik már
jártasak e mesterségben,
tovább fejleszthetik tudásukat.
A kosárfonáson bárki részt
vehet, azonban a tervezhetőség
érdekében
előzetes
bejelentkezés,
költségeihez
anyagi hozzájárulás szükséges.
(20/495-6679 vagy 70/9457749)

13.00 – 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Dan Viktor bőrtárgy készítő kézműves foglalkozása, melyben
bőr alapanyagokból különféle használati- és dísztárgyakat
készíthetnek az érdeklődők.

13.00– 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
A tábor játszóház
vezetőivel,
mestereivel
és
kézműveseivel
az
érdeklődő gyermekek
és felnőttek különféle
dolgokat készíthetnek
fonalból,
papírból,
kukoricacsuhéból és
más alapanyagokból.
„Nagyanyáink játékai” – Marosi Istvánné játszóház vezető
népi gyermekjátékok készítésével tart foglalkozást a
gyerekeknek. A foglalkozáson résztvevők megtudhatják mi
az a csuhu, krumplipuska, vagy éppen a békaszék.
A gyermek kézműves foglalkozásokon és játszóházakon
történő részvétel, valamint a kulturális rendezvények
látogatása a tábor valamennyi napján ingyenes!

2011. augusztus 10. szerda
10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK
13.00 – 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Gerencsér Zsolt és Tóth
Ildikó kékfestő mesterek
közreműködésével
bemutatásra kerül a
kékfestés,
e
régi
mesterség.
A kékfestő portékák bemutatásán túl megismerhetik a tábor
résztvevői a kékfestés technikáját, kipróbálhatják a nyomatok
készítését, továbbá a mesterek által hozott alapanyagokból
különféle anyagokat festhetnek, díszíthetnek.

2011. augusztus 11. csütörtök
10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK
13.00 - 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Fazekas délután. Fazekas mestereink – Ángyán Csilla, Káldi
Károly és Völcsey Lajos – ismét fazekas műhellyé varázsolják
táborunkat.

A korongozás mellett
lehetőség
nyílik
agyagozásra és más
fazekas műhelytitkok
elsajátítására is. A
délután
során
egyidejűleg
több
korong
is
az
érdeklődők
rendelkezésére
áll,
hogy
minél
többen
megismerhessék a fazekasság rejtelmeit, és
elkészíthessék saját fazekas portékájukat.

2011. augusztus 12. péntek
10.00 – 18.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK
13.00 - 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Hangszervarázs – Kovács
Gábor
hangszerkészítő
foglalkozása gyermekeknek.
A délután folyamán nem
csak elkészítésre kerülnek a
hangszerek, hanem azokat
meg is szólaltatjuk mindenki
örömére.

17.00 SÜSÜ A KIRÁLYLÁNYMENTŐ
Interaktív
mesejáték
Füzi Rozi mesemondó
előadásában.
A
gyermekek részeseivé
válnak a mesének, sőt
maguk
alakíthatják
annak történését.

2011. augusztus 13. szombat
10.00 – 17.00 KOSÁRFONÁS FELNŐTTEKNEK
13.00 – 17.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Marosi
Istvánné
játszóház
vezető
közreműködésével
tűzzománc foglalkozás
kezdődik táborunkban,
melynek során szebbnél
szebb ékszerek és
ajándéktárgyak
készülhetnek.
16.00 SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY – Füzi Rozi
mesemondó mesejátéka.
16.50 HÉTSZÍNŰ BÚZASZEM – Az Árgyélus Színház
műsora. Mesemondó: Écsi Gyöngyi
„Palóc népmese arról, hogy a szegénységből és a
kiúttalanságból igenis vezet ki út, hogy igenis van a
világnak teteje, ahonnan belátni az ég mélységéig és van
tüzes alja is, amit az igazak meg tudnak járni.”

Hősünk a legkisebb búzaszemből dagasztott cipót eszi meg,
elolvassa a világ legbölcsebb könyvét, és ennek erejével
megküzd a világ gondjával-bajával és megtalálja az
elveszett napot.

17.40 A KÓNYI PIPITÉR NÉPTÁNCEGYÜTTES MŰSORA
A néptánc oktatás Kóny
községben 13 évvel ezelőtt
szakkör
formájában
kezdődött, majd alapfokú
művészeti
oktatásként
folytatódott,
ezzel
is
megőrizve a kónyi verbunk
néptánc hagyományát.
A különböző korosztályú csoportok rendszeresen részt
vesznek hazai és külföldi rendezvényeken. Ifjúsági csoportjuk
az Országos Minősítő Fesztivál Arany fokozatú díjával
büszkélkedhet.
18.30 TÁNCHÁZ
Kulturális rendezvényeinket záró táncházunkban Fábián
Szabolcs Csutkó vezetésével főként moldvai táncokat
tanulhatnak az érdeklődők.
KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYÜNK:
Bagyinszki Péter ’Pjotr’ – Country Girl című
fotókiállítása
A főként portré/modell fotós Pjotr jelen kiállítása
megpróbálja egyfelől közelebb hozni az amerikai
ranch hangulatot a nézőhöz, másfelől
párhuzamot is von a magyar vidéki világgal.
Mindezt teszi természetesen a modellfotózás
eszközével.

MEGHÍVÓ
A
Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési
Alapítvány kosárfonó és kézműves táborába,
valamint kapcsolódó kulturális rendezvényeire
A rendezvények időpontja:
2011. augusztus 8-13.
A rendezvények helyszíne:
Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel Ferenc utca 14.
Köszönjük támogatóink és együttműködő
partnereink segítségét, melyet rendezvényünk
megvalósításához nyújtottak!

Rábakecöl
Önkormányzata

