I.Pályázat
Symposion Alapítvány MESTERMŰHELYE gyermekrajz pályázatot hirdet!
1. FARSANGI VIDÁMSÁGOK témakörben
Voltál már Farsangi felvonuláson, karneválon családoddal, barátaiddal? Emlékszel a sok vidám beöltözött
emberre, akik különleges lényekként jelentek meg? A farsangi időszak lényege a nevetés, és a színek,
jelentése, hogy elűzzük a telet, felkészülünk a tavaszra, az újjáéledésre.
Azt kérjük, hogy rajzoljatok, fessetek, vagy más színes technikával meséljetek az élményeitekről. Egyénileg,
vagy akár párban is alkothattok!
2. FARSANGI MASZK témakörben
Jártál már Busójáráson? Gondoltál már rá milyen télelűző álarc lenne igazán hatásos? Mutasd meg nekünk!
Két dolgot kötünk csupán ki: az alkotások kollázs technikával készüljenek, A/3-as méretben.
Várjuk a jobbnál jobb, kreatívabbnál kreatívabb, érdekes anyagokat felhasználó busó maszkokat!
Ne rémülj meg! Tépj, ragasz, hajtogass, tegyél fel a lapra bármit, ami eszedbe és kezed ügyébe jut!
Az álarcokat saját arcotokon lefotózva is küldjétek a megadott e-mail címre.
Kategóriák:
- óvodás, - alsó tagozatos, - felső tagozatos és - középiskolások számára
Beadható maximum A/3as méretű kollázsolt álarcok.
Beadási határidő 2020. február 3.
Beadás helyszíne a saját óvodákban és iskolákban illetve a Kápolnásnyéki Postán. Minden munka hátulján
legyen feltüntetve az alkotó neve, kora, elérhetősége (óvoda, iskola neve, az intézmény és/vagy szülő
telefonszáma), hogy az eredményről értesítést küldhessünk.
Minden alkotótól egy beadott pályaművet fogadunk el!

A Kápolnásnyéki postán maradó küldeményre írjátok rá, hogy melyik pályázatra jelentkeztek.
Cím: 2475 Kápolnásnyék Fő Utca 26.

Díjazás: kategóriánként I. II.III. helyezés és különdíjak / értékes, az alkotó munkát segítő
eszközök, anyagok.
Különdíjunk: meghívás a Mesterműhelyben az egyik 5 napos nyári alkotótáborba, melyre
a pályázat legjobbjait hívjuk meg!
A pályázat további célja, hogy a térség tehetséges gyermekeit felkutassuk, lehetőséget teremtsünk a
Mesterműhely kuzusain, nyári táborain való részvételre, felvételi előkészítőre, kreatív csatornáik
fejlesztésére.
Kiállítás és díjkiosztás a Mesterműhelyben 2020. február 22-én szombaton délután 3 órakor.
A kiállítás megnyitója és a díjak kiosztása után Farsangi mulatságot szervezünk, ahol rituálisan elégetjük a
Mesterműhelyben közösen megépített kiszebábot, ami a telet szimbolizálja. Készítés napját a Facebookon
hirdetjük.
Részletesebb információ Mesterműhely fb oldalán található, ahol folyamatosan frissülő workshop,

tanfolyam és tábor lehetőségeket is kínálunk, valamint ahol megosztásra kerülnek eseményeinkről
készült fotók, eddigi elért eredményeink.
Érdemes ránk keresni, és kedvelni oldalunkat, mert a pályázatra beérkezett legjobb alkotásokat és a nyertes
pályázókat itt fogjuk először közhírré tenni!
https://www.facebook.com/symposionakademia/

