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A Csányi Alapítvány a Gyermekekért 

 „Össz-művészeti tábor III.”  
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 2019. március 13-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 2019. 

április 4-ig, írd rá B-s kódod, neved, életkorod (A/4-es terjedelem, Times New Roman, 1,5 sortáv, sorkizárt). 

 

A tábor tematikája: Változás/átváltozás 

 

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 tervezése, mely a pályázat tematikáját tükrözi. 

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 

próbálni magad újra ebben a technikában, akkor a légiesség és a könnyedség megtalálása a legfőbb 

feladatod.  



2 
 

Mód: Készíts a tábor tematikájához kapcsolódó festményt melynek témája lehet külső természeti 

környezet (tájkép), vagy egy saját belső környezet (gondolatvilág).  

Maximális létszám: 6 fő 

Témavezető: Szövényi Barnabás  

Segítői: Guricza Dóra, Sárközi Alexandra, Kökényné Nemoda Enikő 

 

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: a; Készíts a tábor tematikájához igazított fotósorozatot, ami 4-5 képből állhat. Mondj el egy 

történet fotókban. b; Készíts egy beszédes fotót, pár sorral írd le a kép gondolati tartamát.  

             Maximális létszám: 10 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 kép tükrözze a tábor tematikáját. 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: 18 fő 

Témavezető: Mikics Péter 

Segítői: Benczúr Anna, Berta Luca, Turuczky Szabolcs 

 

5. Guzsalyos- 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 „változás – átváltozás” témát a színek világában dolgozd fel! Tervezz, melyet 

felhasználhatsz a táborban az alkotás során! Két egyforma mintát készíts, ahol az egyik fekete – fehér 

kitöltésű, míg a másik színekkel telt legyen. Segítek! A mellékletben sablonokat találsz, melyet 

pályázatodhoz felhasználhatsz! Nyomtasd ki és tetszőleges eszközöket használva tervezz! 

Ötletekben és színekben gazdag munkát kívánok! A sablont a pályázati felhívás mellékletében 

találod. 

Maximális létszám 6 fő 

Témavezető: 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 egy színes képet A/3 méretben, melynek címe, az Átváltozás. Témájában szeretném, 

ha elsősorban inkább mesebeli elemekre gondolnátok! A technika szabadon választható: színes 

ceruza, pasztell, akvarell, akril, stb.  

Maximális létszám: 10 fő 

Témavezető: Nagy Ildikó 

 

 

7. Kamarazenekar: Minden zene iránt érdeklődő jelentkezését várjuk! A Kamarazenekar zenetanárai 

meghallgatást tartanak a táborban. 
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Mód: a; a meghallgatás anyaga hangszereseknek: szabadon választott skála, egy etűd/szóló 

darab (lehetőleg fejből, a kottából egy példányt a meghallgatásra hozzon magával), blattolás b; a 

meghallgatás anyaga énekeseknek: egy népdal, egy szabadon választott bármilyen dal, 

Hangterjedelem és hallás felmérése 

A pályázat beadási határideéig készíts egy nevezési lapot, mely tartalmaz egy rövid 

bemutatkozást, valamint a választott anyagokat. 

               Maximális létszám: 20 fő 

Témavezetők: Kalafszky Adriána, Metykó Viktória, Gurgel Fanny, Koncsik Tibor 

 

8. Színjátszó: Pályázz, ha érdekel a színjátszás, az improvizáció. 

A pályázat benyújtásának módja: Készíts egy motivációs levelet! 

Maximális létszám: 8 fő 

Témavezető: Papp Zoltán 

 

9. Kreatív írás: Minden olvasni/ írni/ alkotni szerető írópalántát szeretettel várunk!  

Mód: bármilyen műfajú és terjedelmű írásművet várunk a „Változás, átváltozás” cím alatt 

amennyiben az saját alkotás akárha kétsoros is. Pl:„Szemöldököt őszre festő fagyott vízcseppek 

kemence melegében könnyé szelídülnek” (RM Átváltozás 1.0) 

             Maximális létszám: 12 fő 

             Témavezetők: dr. Radoszáv Miklós, Járay Bianka 

 

10. Csányi Band: Pályázhatnak a Csányi Band tagjai 

A pályázat benyújtásának módja: Készíts egy rövid 1-3 perces videó ami a zenélés/éneklés mellett 

egy rövid bemutatkozást is tartalmaz. 

Maximális létszám: 12 fő 

Témavezetők: Debreczeni Áron, Panka Péter, Bodonyi Benjamin 
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1. sz. melléklet: Szőnyegminták 
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