
 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért 

„Össz-művészeti tábor VII.- ÉBREDÉS” 

címmel pályázatot hirdet 

 

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

közösségformálásra.  

A pályázók köre: az Alapítvány minden B-s kódú, valamint a határon túli Hargita és Kovászna 

megyei támogatottjai. 

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

szekción való részvételi szándékodat jelezd a mentorod felé 2023. március 15-ig, illetve 

amennyiben a szekción való részvétel előzetes feladatmegoldáshoz kötött, azt is erre a 

határidőre teljesítsd! 

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. 

A táborban 10 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: Kedves Pályázó! Az Össz-művészeti táborunkban lehetőség lesz arra, hogy 

belekóstolhassatok a grafika világának sokszínűségébe. A modern embert reklámok 

veszik körül, amelyek befolyásolják mindennapjainkat. Ez a műhely azoknak szól, akik 

elgondolkoztak már azon, hogy milyen reklámanyagok is ezek. A plakátok, termékek 

csomagolásai, könyvek, ruházatok de még az autók formái kifejeznek és hordoznak 

jelentéseket. Szeretnéd tudni, hogy készülnek ezek, szeretnél az Adobe Illustrator 

professzionális tervező programjával megismerkedni? Mielőtt azonban belevágnánk, 

szeretnénk egy rajzot kérni tőletek. A rajz készüljön fekete-fehér anyagokkal. Mérete 

maximum A/4-es legyen. Papír vagy elektronikus rajzzal is lehet pályázni. Milyen 

pályamunkát várunk? Olyat, amit szívesen rajzolsz. Ami kikapcsol és feltölt. Amelyet 

kedvtelésből csinálsz? Pl.: ha szereted az állatokat, akkor biztosan le is szoktad rajzolni 

őket. Ha szereted ismerőseid lerajzolni, akkor küldhetsz olyat rajzot is. Egy valamit ne 

feledj! A rajz fekete-fehér legyen és mutassa azt, hogy minél jobban elmélyültél a 

témában. (Ha tónusok lesznek, akkor azok a nagyon világostól a mély sötétig 

terjedjenek, ha vonalak lesznek, akkor azok a nagyon kemények vonalaktól az igazán 

puháig terjedjenek.) Az alkotáshoz örömet és jó munkát nektek! Az alkotások fotóit a 

szabo.roland@csanyisok.hu email címre várom. 

A szekción való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Nagybajomi Közösségi Háza 

Időpontja: 2023. május 20. 

Maximális létszám: 8 fő 

Témavezető: Fatér Szilvia 

  

mailto:szabo.roland@csanyisok.hu


 

2.  Akvarell/akrill festészet: A festészeti műhelyben akrillal, akvarellel, porpasztellel 

ismerkedhetsz meg. A technikák sajátosságait különböző, érdekes feladatokon keresztül 

ismerheted meg, mint a csendélet, alak-és portréfestés, tájfestés. Hagyományos 

feladataink mellett minden évben alkotunk egy közös képet, melyen egész héten 

dolgozunk, illetve egy mozgalmasabb napot is beiktatunk, mikor egy kevésbé ismert 

technikával ismerkedünk meg.  

 

 

 

A szekción való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza 

Időpontja: 2023. április 15. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezető: Fekete Judit Adél 

  



 

3. Filmszerkesztés/ animáció: A szekció nagyon sok vizuális kifejezést, mozgókép 

foglalkozó tartalmat és formanyelvi gyakorlatokat foglal magába, amiből rengeteget 

tanulnak a résztvevők. A diákokkal felfedezzük az „új mozgóképet”, ami lehet, hogy 

csak beszélgetés vagy egy kisebb produktum kezdete. Egy kísérleti film megalkotása a 

legfőbb célunk ebben a szekcióban. Arra próbálunk választ adni, hogy hogyan tudnak 

stábként együtt dolgozni a gyerekek egymással és egymást irányítva egy kész művet/ 

alkotást elkészíteni. A versfilm és a klip készítés lesz legfőbb feladatunk, amivel a 

témákat megpróbáljuk minél kreatívabban bemutatni. Küldjetek kis-filmeket, vagy fotó 

sorozatokat 

 

A szekción való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Kaposvári Közösségi Háza és az S10 

Időpontja: 2023. május 26-27. 

Maximális létszám: 12 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 műhelymunkára saját fotóval tudsz jelentkezni, amit a következő E-mail címre 

kérnénk elküldeni: mikics_peter@csanyisok.hu 

A fotót készítheted telefonnal és fényképezőgéppel is, témájának természetfotónak 

(makró állat-, növény-, tájkép-) kell lennie. 

 

 

 

A műhelyen való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Szegedi Közösségi Háza  

Időpontjai:2023. március 25.; 2023.május 13.; 2023. május 27. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezető: Mikics Péter 

  

mailto:mikics_peter@csanyisok.hu


5. Nemezelés: Szeretettel várom a nemezelni vágyó alkotókat. Ezt az ősi technikát 

alkalmazva gyönyörű dísz és használati tárgyakat alkotunk gyapjúból vizes és száraz, 

vagyis tűnemezeléssel. Kiegészítésként megismerkedünk a tűzzománc technikával is. 

Kérem, hogy ha jelentkezni szeretnél, küldj egy általad készített nemez alkotás vagy 

egy általad tervezett ékszer vagy nemez tárgy tervének fotóját a 

nagy.ildiko@csanyisok.hu  email címre. 

 

A szekción való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Jászberényi Közösségi Háza 

Időpontja:2023. június 03. 

Maximális létszám: 14 fő 

Témavezető: Nagy Ildikó 

  

mailto:nagy.ildiko@csanyisok.hu


 

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 színjátszó műhely „virtuális előválogatásán” az alábbi kihívások ötletes megvalósítását 

várjuk tőletek. 

Fontos! 

● Az alábbi kihívások közül egyet válasszatok!  

● Dolgozhattok egyedül, párban, kisebb csoportban. Közreműködőnek felkérhettek olyat 

is, aki nem jelentkező. A lényeg, hogy a produkcióból kiderüljön a TE alkalmasságod! 

● A beküldött anyagban jelezzétek, ki mit vállalt a produkcióban: pl. ötletadó, 

forgatókönyvíró, szereplő, filmkészítő, rendező, stb. 

  



 

SZÍNJÁTSZÓS KIHÍVÁSOK 

1. Mondd el máshogy! 

Válassz egy ismert verset, monológot vagy annak részletét, és mondd el három különböző 

szerepben. 

Példák a megoldásra: 

- a diák, aki nem tanulta meg a verset, de ezt igyekszik titkolni; 

- aki dörgő hangon, túlzott magabiztossággal adja elő, 

- aki úgy motyog, hogy alig lehet érteni, mit mond, stb. 

A produkciót készült filmet töltsd fel a felületre! 

2. Írj egy történetet! 

Képzeld azt, hogy egy híres vagy akár egy hétköznapi személyiség bőrébe bújhatsz egy napra. 

Mit tennél ezen a napon reggeltől estig? Írd le! Előny, ha illusztrálod a történetet rajzzal vagy 

fényképpel! 

Formátum: számítógéppel vagy kézzel írt dokumentum. (Utóbbit lefényképezve tölts fel!) 

3. Improvizálj! 

Rögtönözz társaddal egy ötletes jelenetet, melynek ez legyen az utolsó mondata: 

Hát, ezt nem gondoltam volna! 

A produkció értékét emelhetitek, ha használtok jelmezt, kelléket, egyszerű díszletet! A 

jelenetet vágás nélkül vegyétek fel a telefonotokkal! A telefont lehetőleg fekvő helyzetben 

tartsátok! Többször is próbálkozhattok, de a végén a legjobb változatot töltsétek fel! 

4. Öltözz be! (hasonmás kihívás) 

Válassz három ismert filmrészletet! Öltözz be a szereplő jelmezébe, utánozd le a beállítást 

(jelmez, smink, kellék, háttér), az eredményt pedig fényképezd le! Szerkeszd mellé a kiinduló 

képet is! Legyen a hasonmás képen valami tréfás változás az eredetihez képest! Néhány példa 

egy pécsi házaspár emlékezetes megoldásai közül: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További ötletek: 

https://hetediksor.hu/2020/04/10/pecsi-alberletben-a-filmtortenelem-avagy-igy-dobd-fel-

paroddal-a-karantent/ 

5. Rövidfilm 

Találj ki egy rövid, csattanós történet! A sztorinak legyen eleje, közepe, vége. Készíts róla 

filmet! Ketten vagy hárman is szerepelhettek benne, illetve egy résztvevő több szerepet is 

játszhat. (A szerepváltást jelmezzel is jelezd a néző számára!) 

Megcsináljuk? Megcsináljuk!!! 

Kíváncsian várjuk a produkciótokat! 

Az elkészült anyagokat egy drive linken keresztül küldjétek a balint-

orsos.andrea@csanyialapitvany.hu  e-mail címre. 

 

 

 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezető: Papp Zoltán 

https://hetediksor.hu/2020/04/10/pecsi-alberletben-a-filmtortenelem-avagy-igy-dobd-fel-paroddal-a-karantent/
https://hetediksor.hu/2020/04/10/pecsi-alberletben-a-filmtortenelem-avagy-igy-dobd-fel-paroddal-a-karantent/
mailto:balint-orsos.andrea@csanyialapitvany.hu
mailto:balint-orsos.andrea@csanyialapitvany.hu


 

7. Kreatív írás: Az írás egy csendes alkotói folyamat, de ez nem jelenti azt, hogy ne 

lehetne izgalmas. A tábor során ráhangolódunk a belső érzelmi világunkra, és vezetett 

gyakorlatokon keresztül igyekszünk megragadni a kusza gondolatok fonalát, hogy aztán 

azokat kibogozva papírra vethessük őket. Nagy hangsúlyt fektetünk az írás mellett a 

csapatépítésre is, ugyanis célunk, hogy egy elfogadó, alkotói közeget hozzunk létre, 

ahol bátran kísérletezünk különböző írástechnikákkal (szabadvers, verspiramis, zenére 

írás, 1 perces prózai gyakorlatok.) 

 

A szekción való részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza 

Időpontja: 2023. április 01. 

Maximális létszám: 15 fő 

Konzulens: dr. Radoszáv Miklós 

Témavezető: Járay Bianka 

  



 

8. Kamarazenekar: Ha klasszikus hangszeren játszol/szeretsz énekelni és szívesen 

kipróbálnád magad több zenei stílusban is a hangszereden vagy énekesként, köztünk 

a helyed! Szívesen látunk a Kamarazenekar próbáin, ahol egy összetartó csapat 

tagjaként a klasszikus és könnyedebb műfajokba is lehetőséged lesz betekinteni. 

 

A szekció előválogató részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza 

Időpontjai: 2023. április 22. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezetők: Kalafszky Adriána és Fehér Elemér 

  



 

9. Csányi Band: Ha szereted a zenét és szeretnél tagja lenni egy igazán jó csapatnak, 

szeretnéd magad kipróbálni, szeretsz énekelni, vagy hangszeren játszani, kíváncsi vagy, 

hogy milyen lehet, tagja lenni egy zenekarnak, esetleg szeretnéd megismerni a 

különböző zenei stílusokat, szorgalmas vagy és tanulni vágyó csatlakozz hozzánk, légy 

részese a Csányi Band próbáinak! 

Garantáltan jó kezekben vagy, hiszen mi, témavezetők 15 éve foglalkozunk zenével, 

rengeteg fellépést, próbát és stúdiózást tudhatnunk a hátuk mögött, legjobb tudásunkkal 

és zene iránti alázatunkkal adjuk át Neked a megszerzett tapasztalatot és a bennünk élő 

zeneiséget!   

 

A szekció előválogató részvétel helyszíne: Csányi Alapítvány Pécsi Közösségi Háza 

Időpontjai: 2023.április 23. 

Maximális létszám: 15 fő 

Témavezetők: Kalla Andrea 

  



 

10. Média szekció: A média szekcióban, filmet forgatunk a táborról: kamerával, állvánnyal 

és mikrofonnal felszerelkezve örökítjük majd meg a táborozók életét. Lesz, aki filmez, 

lesz,aki kérdez, lesz aki vág és lesz aki szerkeszt. De természetesen mindenki mindent 

(is) kipróbálhat. Szóval egy igazi stábot fogunk létrehozni, akik a tábor végére egy 

elképesztően jó videót fognak elkészíteni. 

Tehát ha tudni szeretnéd, hogyan készülnek a riportok, ha szeretnél bepillantást nyerni 

a média boszorkánykonyhájába, ha meg akarsz tanulni videózni, kérdezni, beszélni, 

szerkeszteni, írni, vágni némi tapasztalatot szereznél a tartalomgyártásban, akkor itt a 

helyed. Itt megnézheted mit alkottunk a tavalyi táborban:  

https://www.youtube.com/watch?v=-JxyRPG8JHs 

A jelentkezés feltétele az alább látható két feladat elkészítése. Az elkészült anyagokat 

egy drive linken keresztül küldjétek a fenyo.zsuzsanna@csanyialapitvany.hu e-mail 

címre. 

 

Határidő: 2023. május 20.  

 

A szekció részvételi feltétele:  

1. Készíts egy interjút valakivel a telefonod segítségével! Válassz ki bárkit, aki szerinted 

érdekes személyiség- lehet a barátod, tanárod, mentorod, szüleid, tesód vagy bárki más 

és készíts vele egy rövid - pár perces - interjút, beszélgetést! Csak a beszélgetést elég 

rögzíteni és elküldeni! 

2. Készíts egy rövid videót a lakóhelyedről. Itt nem kell beszélni, a képekre vagyok csak 

kíváncsi, ha szeretnéd tehetsz alá zenét is. Egy percnél nem kell, hogy hosszabb 

legyen.  

Maximális létszám: 7 fő 

Témavezetők: Fenyő Zsuzsanna 

 

 

A szekcióban végzett eredményes, kitartó alkotómunka automatikus lehetőséget biztosít 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-JxyRPG8JHs
mailto:fenyo.zsuzsanna@csanyialapitvany.hu


A tábor helyszíne: Sarlóspuszta Club Hotel 

A tábor időpontja: 2023. augusztus 06- augusztus 12.  


