
             

Agyagból cserép – Agyagozás tábor 2. 
2021. 07. 05. – 2021.07.09. 

A résztvevők folytathatják a különböző agyagmegmunkálás technikákra alapozott, összetettebb feladatokat, 
amely nagy hatással van a kezek finom motorikus mozgásának fejlesztésére, mert jó, hogy a puha anyag 
engedékenyen követi a formaalkotás minden gesztusát. 
Az összetettebb folyamatok élményén keresztül, betekintést nyernek a tervezési eljárás folyamatába eljutva a 
kivitelezett alkotásokig, mivel a térben hoznak létre érdekes formákat, elsajátítják a „kézzel látás” képességét. 
A tábor végét kiállítás zárja, ahol bemutatásra kerülnek a tábor alatt elkészített munkák. 

 
Semmilyen előképzettség nem szükséges a részvételhez.  

Programleírás: 

Dátum Időbeosztás Tematika 

1. nap  Délelőtt (09:00-12:30) Bemutatkozás, személyes pecsételő készítése. Szimbólumok, ligatúrák 
mintázatok létrehozása. 

Ebéd (12:30-13:30) Szünet, pihenő 

Délután (13:30-16:00) Sík mintázatok tervezése, majd kivitelezése henger pecsételőnek. 

2. nap  Délelőtt (09:00-12:30) Edény készítése különböző felületmintázatokkal. 

Ebéd (12:30-13:30) Szünet, pihenő 

Délután (13:30-16:00) Hurkából építés, valamint komplexebb formák kialakítása. 

3. nap  Délelőtt (09:00-12:30) Lapok készítése és összeépítése, játékos tervező feladat 

Ebéd (12:30-13:30) Szünet, pihenő 

Délután (13:30-16:00) Lapokból épített összetetteb formák kialakítása. 

4. nap  Délelőtt (09:00-12:30) Préselés folyamatának megismerése, préselés gipsz formákba, 
felületek létrehozása. 

Ebéd (12:30-13:30) Szünet, pihenő 

Délután (13:30-16:00) Csörgők, csengők, játékok készítése  

5. nap  Délelőtt (09:00-12:30) Tervezési gyakorlatok színes feladatok tervezése. 

Ebéd (12:30-13:30) Szünet, pihenő 

Délután (13:30-16:00) Retusálás, az égetésre felkészítés, Skiállítás rendezés. 

 
A program vezetője: Péter Ágnes Munkácsy díjas szobrászművész és Burián Norbert Szobrászművész  

Eszközök, anyagok: mindent biztosítunk, csak munkaruhát hozz magaddal. 

Étkeztetés: ebéd, uzsonna biztosítva 

Létszám: minimum 6 fő, maximum 12 fő több jelentkező esetén, egy új időpont meghirdetése várható 

Ajánlott korosztály: 10 év felett, családi vagy baráti közös alkotásra/programra is van lehetőség 

Helyszín: Kápolnásnyék, Fő u. 51 (a katolikus templom mögötti régi iskolaépület) 

Részvételi díj: 50.000 HUF/fő.  

Fizetés módja átutalással: Symposion Alapítvány, számlaszám: 10402283-22801610-00000000 

Jelentkezés: Péter Ágnes mestermuhelypalyazat@gmail.com 

A jelentkezéseket az e-mail-ben történő visszaigazolásunk után, 10.000 forintos előleg átutalásával tudjuk 

véglegesíteni. Amennyiben bármilyen okból lemondásra kerül a jelentkezés, a tábort megelőző két hétben már 

nem áll módunkban a foglalási díj visszafizetése. 
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