FELHÍVÁS - KOVÁCSMŰVÉSZETI SZAKTÁBOR
A Keresztury Dezső VMK Gébárti
kovácsművészeti szaktábort hirdet.
Két szintet jelölünk meg: kezdő és haladó
szintű tudással rendelkező kovácsok részére.

Regionális

Népi

Kézműves

Alkotóház

A tábor időpontja:
2022. június 13-17. (érkezés 06. 13-án 10 óráig)
A tábor maximum létszáma: 12 fő
A foglalkozások helyszíne:
Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház,
Zalaegerszeg, Gébárti-tó 15470/A.
A tábor résztvevői számára a szállást és napi kétszeri meleg étkezést helyben biztosítjuk.
(Reggeliről mindenki maga gondoskodik. Hűtőszekrény van.)
A kezdő és a haladó csoportban a résztvevők tudásszintje szerint összeállított 2-3 fős
munkacsoportokat alakítunk ki.
Oktató mesterek: Csiszár Tibor kovácsmester, Népi Iparművész
Vass Krisztián kovács
Teljesen kezdők:
A kovácsolás alapfogalmai, folyamatai, a kalapálás helyes kéz és testtartása, tüzifogó, nyeles
szerszámok használata. A kovácstűz kezelése. Egy és kétkezes kalapács használata.
Kovácsolás alapműveletei: nyújtás, szélesítés, zömítés, vállazás, vágás, hasítás, lyukasztás,
tágítás, hajlítások. A részvevők egyszerű, önmaguk által választott munkadarabokat
készítenek, pl.: díszfejű szög, szekér tengelyvég szeg, tűzcsiholó acél stb.
Haladók:
A mesterséget legalább középfokon ismerők a nagy kovácsművészeti stíluskorszakok
jellegzetes motívumaival, vagy egy általuk tervezett tárgy elkészítésével foglalkoznak. A
magukkal hozott tervet, vagy az általuk meghatározott történeti stílus kiválasztott motívumát
a tábor elején megbeszélt munkaterv alapján, folyamatos konzultáció mellett készítik el.
Részvételi díj mindkét kurzusra 65.000 Ft, amely magába foglalja az oktatás és a szakmai
anyagok biztosításán túl a „turistaház” színvonalú szállás, és a napi 2 meleg étkezés költségét.
A tábor költségeihez hozzájárul a Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap.
A részvételi díj befizetésének határideje, módja: 2022. május 31., a Keresztury Dezső VMK
számlaszámára: OTP Bank 11749008-15560988. Az utalásnál a közlemény rovatba kérjük
feltüntetni: kovács szaktábor. Amennyiben az utalást más költségviselő indítja, a jelentkező
nevét is kérjük feltüntetni.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31. Jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével
történik, a beérkezések sorrendjét vesszük figyelembe a jelentkezések során.
További tájékoztatást a jelentkezések beérkezése után adunk.
További információ kérhető: 06 20/5568086, 06 20/2601429, kezmuveshaz1981@gmail.com.
Támogatók:

