Felhívás: „Élet a jurtában – Régiós Nemez tábor – jurta felújító tábor”
A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Kézművesek Háza ez évben is meghirdeti a jurta
felújító tábort 2016. július 11-15. között. A mellékelt jelentkezési lapon kérjük a
visszajelentkezést azoktól, akik szeretnének részt venni ebben a fontos közösségi munkában,
hogy a jövőben is be tudjuk mutatatni a magyarság ősi lakhelyét, a nemez sátrat. Szeretnénk,
ha fiatalok is bekapcsolódnának, megismerve közelről a jurtával kapcsolatos teendőket, a jurta
felállítását. A hasznos közösségi munka mellett meg lehet tanulni a jurtával kapcsolatos
kézműves tárgyak elkészítését. A középiskolás diákok számára, mint közösségi szolgálatot,
igazolni tudjuk az itt eltöltött időt.
A bejáró résztvevőknek ebédet biztosítunk, a távolról érkezőknek szállást és napi ellátást.(A
Zalaegerszegről érkező bentlakóknak csak ebédet tudunk biztosítani.) Naponta maximum 15
főt tudunk fogadni a jelentkezések beérkezésének sorrendjében.
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Táborvezető: Horváth Éva nemezkészítő, jurta építő
A tábor programja:
A jurta közös felállítása. Vezeti: Nagy Béla fafaragó, jurta építő
1 db új jurta borítólap elkészítése (a munkafolyamat alkalmas a nemezelés technikájának
begyakorlására, a nagy felületű nemezek felrakásának elsajátítására, (a munka tartalmaz még
közös gyúrást, lekötözést, cipekedést, forrázást stb.)
Kötöző szalagok szövése kártyával és övszövővel.
Előadások és bemutatók
Gömbös Katalin nemezelő, jurta építő: A sátorbeli szőnyegek, nemez tárgyak díszítő
technikáinak bemutatása, a jelképrendszer bemutatása, 1 díszítő technika gyakorlása.
A jurta szalagok készítőinek bemutatója: A szedettes szövő technika bemutatása, a szalagok
jelképrendszere.
Nagy Béla fafaragó, jurta építő: A sátor faszerkezetének elkészítése, a bőr szegek készítése.
Várjuk a tanfolyamainkon tanult résztvevők aktivitását és segítségét is!
Segítséget kérünk a reggeliztetéshez és vacsoráztatáshoz is.
Az ebédet hozatjuk, a bentlakósok étkeztetését reggel és este vásárolt nyersanyagból oldjuk
meg Kezdés: naponta 9 óra.
A mellékelt jelentkezési lapon szíveskedjen jelezni, hogy mely napokon kér ellátást, ebből
fogjuk tudni, ha nem az egész hét folyamán tud részt venni a tábor munkájában.
Zalaegerszeg, 2016. május 12.
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