
nyári szabadiskola és alkotótábor

az alkotótábort 1976-ban szatmáry istván alapította deim pál, csiky tibor, misch ádám és fajó
jános muvészeti vezetésével. 1976-78-ig telkibányán, 1979-81 között göncön, 1982-94 között
encsen muködött. 1990-ben egyesületté alakult, hogy szakmai rangját és függetlenségét meg-
orizhesse. 1994-ben szerencsre települt. minden év július második hetétol kerül megrendezésre
80-140 fiatal részvételével, akik 4-5 országból jönnek a két hétig tartó idore. a muvésztelep és
iskola szellemiségét a geometrikus, konkrét muvészet hatja át. a tiszta formát tanítjuk minden
anyagban, technikában, elméletben és funkcióban. itt csak önmagunk kibontásával 
foglalkozunk a nap 24 órájában. iskolánkban azt az életformát modelleztük meg, amely ehhez a
munkához szükségeltetik. az élet élésének – az egyén önmagához való eljutásának – specifikus
életformáját, ami eltér minden konvencionálistól, átlagostól. céltudatos és magunkra szabott.

fajó jános

32. nemzetközi iskola és muvésztelep 2008.07.13-27.´́

muvésztelep-szerencs´́
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helyszín:
muhelymunka: bocskai istván gimnázium és köz-

gazdasági szakközépiskola, 3900 szerencs, ondi u.1.

szállás: városi kollégium, 3900 szerencs, kossuth út19.

részvételi díj: 46.000 Ft / fo

amely tartalmazza a napi háromszori étkezést, kollé-
giumi elhelyezést, és részleges anyagbiztosítást.
a részvételi díjat csak rendkívüli esetben (pl. betegség)
fizetjük vissza. lehetoség van a részvételi díj több
részletben történo befizetésére. július 10 után történo
lemondásnál a befizetett összeg 40%-át térítjük vissza.

jelentkezési határido: 2008. június 20.
jelentkezés alsó korhatára 15. év betöltése
jelentkezni a tábor honlapján is lehet!

cím: alkotótábori egyesület,
3876 hidasnémeti, mészáros u. 6.

interneten: www.szabadiskola.hu
edit3876@freemail.hu, tealkot@primposta.com

az alkotótábori egyesület és szerencs város
önkormányzata rendezésében
32. nemzetközi iskola és muvésztelep
muvészeti vezeto: fajó jános

szekciók:

festo,rajz: fajó jános kossuth díjas festomuvész
természet utáni stúdiumok, kompozíciós alapismeretek
grafika: kovács tamás lászló 
rézkarc, linómetszet, szitanyomat
fotó: matkócsik andrás
fotólabor: erdész ádám és varga máté
fotótechnikák, fényképezogép használata
digitális technika: juhász boglárka,szemán gábor
a számítógép, mint kiegészíto eszköz, mozgóképjátékok
design,kerámia: sturm orsolya
formatervezés, tárgyak, edények
plasztika: zalavári józsef ferenczy díjas formatervezo 
plasztikai stúdiumok, térplasztikák
építész: kapy jeno
építészeti alapfogalmak, térbeli viszonylatok makettezése
muvésztelep:

adószám: 19076375-1-05

kérjük támogasson minket adója 1%-ával!

számlaszám: 11734097-20012618 otp bank

részletes információ kérheto:

sturm orsolyától szerdán, csütörtökön, pénteken
napközben: 06 1 332 70 83
este: 06 1 201 12 56
urbánné tóth edittol
napközben: 06 30 411 15 7
bocskai istván gimnáziumban
napközben: 06 47 563 200, 06 47 361 258

támogatónk:
borsod-abaúj-zemplén megyei önkormányzat
szerencs város önkormányzata

referenciaanyag:
fajó jános: síkfestészet címu könyve, az osiris kiadó
és a magyar iparmuvészeti egyetem kiadásában, amely
tankönyvként használható
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jelentkezési lap, szerencs 2008. a jelentkezési lap sokszorosítható!

neve: ................................................................................................................................ életkora:.................
lakcíme, irányítószámmal: ...............................................................................................................................
munkahelyének vagy iskolájának (szakkörének) neve és címe:.........................................................................
..........................................................................................................................................................................

melyik muhelybe jelentkezik? (legfeljebb két terület jelölheto meg).
amelyet elsosorban választ 1-sel, amelyet másodsorban választ 2-sel jelölje!

festo, rajz grafika fotó digitális technika
design, kerámia plasztika építész muvésztelep

levelezési címe: .............................................................. e-mail: .....................................................................
telefon/fax : .................................................................... olvasható aláírás: ....................................................
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