„Viseletkészítő országos szakmai tábor”
Zalaegerszeg, Gébárti Kézművesek Háza 2017. július 17-21.
Oktatók:
Táborvezető, oktató:
Takács Zsuzsánna viseletkészítő, Király Zsiga Díjas Népi
Iparművész
Oktató (díszítő technikák):
Török Eta hímző, Népi Iparművész
Helye: Gébárti Kézművesek Háza,
Zalaegerszeg, Gébárti – tó 0737/80 hrsz.
Érkezés: 16-án esti órákban vagy 17-én 10.00-ig
Elutazás: 21-én esti órákban
Előzmény:
Tapasztalatunk szerint sokan vannak, akik a pályázati felhívásokra viseletet nyújtanak be, de a
szabással, összeállítással, díszítmények megválasztásával probléma mutatkozik. Ezért gondoltuk,
hogy elindítunk egy képzési folyamatot ezen a területen. Több évre tervezzük a szakmai programot.
Az elmúlt évben indítottuk a képzést, (női) mellévarrott ujjú ing készítésével. Most folytatjuk a (férfi)
bevarrott ujjú ing megismertetésével.
Cél:
A viseletkészítés alapjainak elsajátítása, díszítés lehetőségeinek megismertetése, és az eredeti
források tanulmányozása után/mellett egyéni tervezői, alkotói munkára való felkészítés, ösztönzés.
Fontosnak tartjuk a hagyományos technikák alkalmazását és a megújítás lehetőségének
megláttatását. Az idei táborban minden résztvevő elkészít egy hagyományos és egy modern
férfiinget, valamint annak hímzéssel történő díszítését. Az egy hét folyamán lehetőség lesz az elmúlt
időszak - egy év - elkészített, készülőben lévő viseleti darabjainak szakmai konzultációjára is.
Téma:
A műhelyfoglalkozások keretében a résztvevők megismerkedhetnek a hagyományos férfiing
sajátosságaival, másrészt a modern szabásnak megfelelő ing tervezésével, elkészítésével is. Az
ingeket mindenki egyedi méretre készítheti majd. A díszítésen belül hangsúlyt fektetünk a kézi
varrott díszítő öltésekre, a hetési tájegység díszítő varrástechnikáira.
Kérjük, aki rendelkezik asztali varrógéppel, hozza magával! A szükséges anyagok, kellékek, eszközök
listáját külön levélben ismertetjük a táborra jelentkezőkkel.
Részvételi költség:
 „Bejáró” táboros részére: 23.000 Ft, mely tartalmazza az oktatás és az ebéd költséget (étkezés
nélkül: 20.000 Ft)
 „Bentlakó” táboros részére: 30.000 Ft, mely tartalmazza az ebéd, az oktatás és a szállás
költséget (étkezés nélkül: 27.000 Ft)
A foglalkozások anyagköltségét a részvételi díj nem tartalmazza.
A részvételi költség befizetése 2017. július 17-én, hétfőn történik.
A mellékelt jelentkezési lapot 2017. július 1-ig kérjük visszaküldeni.
A táborral kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
Telefon: 92/312-744, mobil: 0620/5568086, 20/2601429,
e-mail: kezmuveshaz1981@gmail.com
Honlap: www.kereszturyvmk.hu

A tábor megrendezését a
Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma támogatja.

