
 

A Csányi Alapítvány Gyermekparlamentje 

„Össz-művészeti tábor V.” 

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 jelentkezés határideje és módja: Egy pályázó csak egy műhelyre jelentkezhet. A választott 

szekción való részvételi szándékodat jelezd a mentorod felé 2020. október 10-ig.  

Az V. össz-művészeti alkotótáborban kizárólag akkor van lehetőség részt venni, ha a 

jelentkező a választott műhelymunkában eredményesen vesz részt.  

Az alkotótábor műhelyeihez 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 a táborvezetőnek Bálint- Orsós Andreának 2021. január 

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

sorkizárt). A táborban 12 fő kis- mentor részvétele biztosított. 

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. 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Nagybajomi Közösségi Háza 

Időpontja: 2020. november 21. 

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.  

 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Kaposvári Közösségi Háza 

Időpontja: 2020. november 21. 

Maximális létszám: 8 fő 

Konzulens: Szövényi Barnabás  

Témavezetők: Fekete Judit, Kökényné Nemoda Enikő 

 

3. Filmszerkesztés/ animáció: Itt megtanulunk a mozgó-kép elemeivel bánni a 

szekció ideje alatt, közösen dolgozni egy témát kibontani, többféle vizuális 

eszközt felhasználva. Az animáció készítés minden fázisát próbáljuk 

végigkövetni. A történet kitalálásától kezdve, a végleges utómunkáig ebbe 

benne van a stáblista készítéstől a film vizuális korrekciója is, minden, ami 

elő és az utómunkát takarja. 

 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Kaposvári Közösségi Háza 



Időpontja: 2020. november 21. 

Maximális létszám: 10 fő 

Témavezető: Szövényi Barnabás 

 

4. Természetfotó: Szekciónkban megtanulhatod, hogyan örökítsd meg a természet 

szépségeit a legapróbbtól a legnagyobbig. A projektnapjainkon megtanulhatod a 

digitális fényképezőgépek manuális használatát (ISO-, Blende-, záridő beállításokat 

stb..), az alapvető szoftveres utómunkákat és retusálásokat. 

Gyakorlati oktatásunk során terepi fotózást szervezünk Szeged környékének a természeti 

értékeit bemutatva. A kétnapos kurzus során egy digitális fotókiállítást is szervezünk az 

elkészült művekből. A legszebb munkák az Életút Napon kerülnek kiállításra. 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Szegedi Közösségi Háza 

Időpontja: 2020. október 23.; 2021. január 23.; 2021. március 15. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezető: Mikics Péter 

 

5. 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.  

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Jászberényi Közösségi Háza 

Időpontja: 2021. március 20. 

Maximális létszám: 20 fő 

Témavezető: Nagy Ildikó 

 

6. Színjátszó: Gesztusok, szavak, járások, karakterek... 

Kóstoló a színészmesterségből kezdőknek és középhaladóknak. 

Jöhetnek kockák, mimózák, viccmesterek, titkolózók, régiek, újak, aki bújt, aki nem. 

Ha bejött a nyári tábor, ha jönnél a nyári táborba, gyere! 



A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza 

Időpontja: 2021. január 23. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezető: Papp Zoltán 

 

7. Kreatív írás: Miben utazol? Legyen vers, próza, dráma, fantasy, thriller vagy 

szépirodalom, a csapatban a helyed! Írunk, olvasunk és beszélgetünk mindenről és 

bármiről, mert írni azt jelenti, hogy világot járni, világot látni és világot kreálni. A 

projektnap is a fentiek jegyében telik: ismerkedés és írás, a csapat kedvenc könyveinek 

- legyen verseskötet, álmoskönyv vagy Harry Potter sorozat- bemutatása és 

megismerése, kreatív írásgyakorlatok (versek, rövid prózák, meg amit a csapat kíván), 

szerepjátékok, szókincsfejlesztő gyakorlatok. A nap végén senki sem fog üres kézzel 

hazatérni! 

 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza 

Időpontja: 2020. október 16-18.; 2020. november 13-15.; 2021. január 23. 

Maximális létszám: 12 fő 

Konzulens: dr. Radoszáv Miklós 

Témavezető: Járay Bianka 

 

8. Kamarazenekar: ha szereted a komolyzenét és hangszeren is tudsz játszani köztünk a 

helyed. Szívesen látunk a Kamarazenekar próbáin. 

 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza 

Időpontjai: 2020. október 24.; 2020. november 28.; 2021. január 30.; 2021. február 27.; 2021. 

március 27. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezetők: Kalafszky Adriána, Hargitai Eszter, Gurgel Fanny, Mayer Juli, Koncsik Tibor 

 



 

9. Csányi Band: Ha szeretnél bekapcsolódni a Csányi Bandbe csatlakozz a próbákhoz! 

 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Próbaterem- Pécs 

Időpontjai: 2020. október 24.; 2020. november 28.; 2021. január 30.; 2021. február 27.; 2021. 

március 27. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezetők: Debreczeni Áron, Bodonyi Benjamin, Panka Péter 

 

Kizárólag a műhelyekben végzett eredményes, kitartó alkotómunka biztosít lehetőséget 

az V. össz-művészeti alkotótáborban való részvételre a megadott létszám keretén belül. 

A tábor helyszíne: Sarlóspuszta Club Hotel 

A tábor időpontja: 2021. augusztus 08- augusztus 14.  

 


