JELENTKEZÉSI LAP
VI. Nemezművészeti Találkozó és Konferencia
XXXII. Nemezművészeti Alkotótábor, Nagykőrös,
Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület Alkotóháza, 2017. augusztus 5-11.
Név:
Foglalkozás:
Cím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Hol tanultál nemezelni?
Hány éve nemezelsz?
Milyen járművel jössz Nagykőrösre?
Hány napot töltesz el: Érkezés dátuma:
Elutazás dátuma:
Hány éjszaka:
Milyen szállást választ: Alkotóház ágyneművel: 1200,-Ft/éj
Alkotóház hozott ágyneművel: 1000,-Ft/éj
Sátorozás saját sátorral, hálózsákkal: 1000,-Ft/éj
Egyesületi tagoknak: 500,-Ft/éj
Melyik étkezést kéred, X-el jelöld a megfelelő helyen:
Napok
Aug.5.
Aug.6.
Aug.7.
Aug.8.
Aug.9.
Aug.10.
Aug.11.

Saját főzés

Megrendelt ebéd

A saját főzés egy kiadós, hús nélküli levest vagy párolt zöldséget körettel jelent, melyet
kora reggel együtt főzünk az udvari kemencénkben. Kb. 500,-Ft
A megrendelt ebéd egy magán étteremből hozatható, két fogás, hússal: 850,-Ft.
Reggelit és vacsorát mindenki maga rendezi otthonról hozott vagy vásárolt hideg
ételekkel. Hűtő, gáztűzhely van.

Hozni kell: Ollót papírhoz és textilhez, varróeszközt, rajzeszközt, 2 db használt
törölközőt, 2 db 60x60cm vászon anyagot, egy. kb. kétliteres fémtálat. Egy kosarat,
melyben az anyagokat és az eszközöket tudjátok tartani. Minden egyéb anyagot (gyapjú,
fonal, bőr, növényi festék, tüzelő) és eszközt (csi, vásznak, szappan, kréta, kötélverő,
üstök, tüzifa) mi biztosítunk.
A találkozó 5-én ,10 órakor kezdődik és 6-án 16 órakor ér véget.
A tábor 6-án, vasárnap 18 órakor kezdődik (de legkésőbb 7-én, hétfőn 9 órára meg kell
érkezni), és 11-én 16 órakor ér véget.
A nemeztalálkozóra, aug 5-6. külön is lehet jönni.
A tábornak csak a teljes időtartamára (aug. 7-11.) lehet jönni.
A részvételi díjat helyben lehet fizetni.
GYAKORLATI MUNKA:
Minden résztvevő készíthet 1 (vagy 2 két kicsi) táskát, a lehetséges technikák
kiválasztásával.
Növényi festés Vidák István vezetésével.
Kérem, hogy az alábbi listán jelöljetek be X-szel a témát, amit szeretnétek csinálni.
Egy foglalkozásvezetővel 4 napig dolgozhattok (hétfő-csütörtök), pénteken mindent
befejezünk és növényekkel festünk. Ha valaki kis tárgyat készít, akkor készíthet 2 darabot.

OKTATÓK:
1.Vidák István: Szabott-varrt hímzett zsák, erszény, tok
2. Lukovszky Ilona: Bőrrátétes táska
3.Corinna Nitschmann: Válltáska természetes gyapjúkból, rojtokból
4.Farkas Túri Enikő: Övtáska
5.Nagy Mari: Türkmen mintás, összehúzós tarsoly
6.Vetró Mihály: Tarisznya, szövött pánttal
Egyéb kérdés vagy kérés:

Dátum:
______________________________
aláírás

