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A Csányi Alapítvány a Gyermekekért 

 „Össz-művészeti tábor II.”  
címmel pályázatot hirdet 

 

 
A pályázat célja: Lehetőséget biztosítani a gyerekek számára ismereteik bővítésére, alkotásra, 

közösségformálásra.  

 

A pályázók köre: A Csányi Alapítvány B-s kóddal rendelkező támogatottai. 
 

A pályázat leadási határideje és módja: Egy pályázó csak egy műhelyre jelentkezhet. Add le komplett 

pályázati anyagodat mentorodnak 2018. március 8-ig.  

 

A műhelyekhez várjuk kis-mentorok és segítők jelentkezését is egy motivációs levél formájában melyben 

kitérnek az alábbiakra: konkrét tevékenység, amivel hozzá kíván járulni az adott műhelymunka 

sikerességéhez, eddigi kis-mentori tevékenység leírása összefoglaló jelleggel, az Alapítványban történő 

feladatvállalás/alkotótevékenység bemutatása. Add le komplett pályázati anyagodat mentorodnak 2018. 

március 8-ig, írd rá B-s kódod, neved, életkorod (A/4-es terjedelem, Times New Roman, 1,5 sortáv, 

sorkizárt). 

 

A pályázatból való kizárást vonja maga után:  

 a pályázat hiányos vagy határidőn túli benyújtása  

 a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való eltérés  

 az Alapítvány Együttélési Szabályzatának és Házirendjének megsértése  

 valamint, ha a pályázó a pályázatban kiírt feltételeknek nem felel meg  

 

Választható műhelyek: 

1. Grafika: Pályázz, ha érdekel a digitális grafika, ha szeretnéd tudni hogyan készül a csomagolás, ha 

kíváncsi vagy logó tervezésére, ha szeretnél egyedi ajándékot tervezni, akkor gyere és derítsük ki, 

hogyan készülnek a kiadványok, plakátok, grafikai arculatok. 

Mód: a. Egy kézzel készített saját név tervezésével (fekete-fehérrel). Minél ötletesebb és játékosabb 

pályamunkákat várunk. Lehet a betűket tükrözni, elforgatni, egybe szerkeszteni stb. Lehet több 

változatot is készíteni. b. Egy kiválasztott kedvenc tárgyatoknak lerajzolásával és annak 

leegyszerűsített rajzával pályázni. Minél kevesebb színből és formából álljon ez a rajz. Vagy lehet 

mindkettővel pályázni. 

Maximális létszám: 6 fő 

Témavezető: Szabó Roland 

 

2. Akvarell/akrill festészet: Ebben a szekcióban azt tudod megtanulni, hogyan gondolkodj színekben. 

Ha ki akarod magad próbálni itt, a hagyományos festészeti technikákat elsajátíthatod. Az akril egy 

kivételes fedőfesték melyben a színek egymásmellé építésével bármit meg tudsz festeni. Az 

akvarellel az egyik legfestőibb kifejező eszköz, amivel már foglalkoztunk korábban, ha ki akarod 
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próbálni magad újra ebben a technikában, akkor a légiesség és a könnyedség megtalálása a legfőbb 

feladatod.  

Mód: Készíts festményt melynek témája lehet külső természeti környezet (tájkép), vagy egy saját 

belső környezet (gondolatvilág) 

Maximális létszám: 6 fő 

Témavezető: Szövényi Barnabás  

Segítői: Nemoda Enikő, Piszker Alexandra, Guricza Dóra – pályázathoz kötött 

 

3. Művészi fotográfia: Pályázz, ha szeretsz fotózni és gondolkodni egyszerre. Ebben a szekcióban 

kiélheted magad. Megtanulhatsz képekben gondolkodni. Egy gondolat egy téma vagy egy fogalom 

köré tudsz építeni képeket, fotókat, fotósorozatokat. Egy megadott gondolatot, téma kiválasztásánál 

bármit felhasználhatsz, amit a fényképezés, fényképészet lehetőségként ad neked és mellette a saját 

gondolatodat, érzéseidet is beemelheted. 

Mód: Művészi fotóból 3 darab téma, szimmetria-aszimmetria, és a kép a képben. Bonusz feladatként 

100 ÉV témában fotósorozat. 

Maximális létszám: 6 fő 

Témavezetők: Szövényi Barnabás 

 

4. Természetfotó: Pályázz, ha szeretnéd a természet értékeit, kincseit fotókban megláttatni, 

megmutatni. 

Mód: Készíts 3 fotót a természetről, képeidet elkészítheted fényképezőgéppel és telefonnal is. A 

leadott fotó témája lehet növény-, állat fotó, vagy tájkép. A fotódnak adj nevet és azt is írd meg, hogy 

hol és mikor fotóztad. Az elbírálásnál fontos az elkészített mű egyedisége és mondanivalója. 

Maximális létszám: haladó csoportba 5 fő 

Maximális létszám: kezdő csoportba 6 fő 

Témavezető: Mikics Péter 

 

5. Guzsalyas- szövés, fonás: Pályázz, ha szeretnéd megismeri a szövés – fonás alapfogásait, 

alapanyagait, ha kíváncsi vagy mi az a  madzagszövés és kereten való szövés. Ha szívesen készítenél 

természetes alapanyagokból, akár réti virágokból is szőttest, vagy gyapjúból tarisznyát itt a helyed. 

Mód: a. Készíts 5 db tervet szövött tarisznyához különböző mintákkal b.  Készíts egy leírást 

maximum 1 A/4 gépelt vagy írott oldalra anyagismeret témakörben: természetes, állati és növényi 

eredetű szálas anyagok felhasználása a szövés-fonás során. 

Maximális létszám 6 fő 

Témavezetők: Nagy Edina 

 

6. Nemezelés: A nemezelő műhelyben megismerhetitek az ősmagyarok körében is elterjedt technikát. 

A nemez állati szőrből készül. Meleg, szappanos vizes gyúrás hatására, a szőrön elhelyezkedő 

pikkelyek összeakadnak és így ebből az összetömörödött szőrből alakul ki egy erős anyag.  

Mód: Készíts terveket nemeztárgyhoz és azok mintájához (legyen egy használati nemez tárgy és egy 

szabadon választott téma). A tervet szabadon választott színes technikával készítheted (színes ceruza, 

akvarell a legalkalmasabb) A/5 és A/4 méretben.  

Maximális létszám: 6 fő 

Témavezető: Nagy Ildikó 

 

7. Kamarazenekar: Pályázhatnak a Kamarazenekar tagjai. 

Mód: A Kamarazenekarban végzett lelkiismeretes munka mellett egy választott zeneszerző 

életútjának bemutatása egy A/4 es oldalban (Times New Roman 12-es betűméret 1,5 sortávolság, 

sorkizárt). 

Maximális létszám: 12 fő 

Témavezető: Nyiry Laura, Kalawszky Adriána 
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8. Színjátszó: Pályázz, ha érdekel a színjátszás, az improvizáció. 

A pályázat benyújtásának módja: Készíts egy 1-1,5 perces videót önmagadról! vagy Készíts egy 

jelenetet, amelyben te is szerepelsz! (A történetet előre megírhatod, de rögtönözhettek is!) A jelenetet 

vegye fel egy segítőtársad - családtagod, barátod! vagy Jeleníts meg kreatív módon egy szabadon 

választott témát! 

Maximális létszám: 8 fő 

Témavezető: Papp Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


