
   
„Csak tiszta forrásból!” 

 

 

ÉGERSZÖGI ALKOTÓTÁBOR 
 

 

Az Éger Ág Alapítvány és a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház társszervezésében 

2014.július 21-27 közötti időpontban Képzőművészeti Tábort szervez felnőtt, alkotni vágyó 

képzőművészek számára Égerszögön. Olyan művészek jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek 

a különböző festészeti eljárások iránt.  

 

Témakör: 

Égerszögi élmények. (Utca részleteket, tájképeket portrék stb. A faluban az 1800-as 

években épült népi lakóházak láthatóak és régi fejfás temető található.)  

Cél: 

A Bódva-völgyében a népi építészet kultúrájának bemutatása, megláttatása és a 

tapasztalatok, érzések, hangulatok megörökítése az alkotó szemével. Ezért a környező 

falvakat a tábor lakói közösen felkeresik egybekötve egy rövid ismeretterjesztő előadással. 

Az alkotó tábor célja továbbá, hogy 2014-ben megalapozza az elkövetkező évek alkotó 

táborait az itt elkészült művészi alkotásokkal. Az alkotások közül a legjobbak a tábor végén 

az Éger Ág Galériában kiállításra kerülnek.  

A táborban résztvevők kapjanak lehetőséget arra, hogy élményeket cserélhessenek, 

vitassák meg a különböző technikákat, valamint az anyagok használata során felmerült 

kérdéseket.  

A téma megvalósítása: 

Szabad felhasználás és értelmezés első sorban olajfestékkel, de lehetőség adódik saját 

technikák alkalmazására is. (ceruza, szén, tus, akvarell stb.)  

Az elkészült alkotások alapján tükröződjön Égerszögnek a mai hangulata, építészetének 

állapota, a táj és az itt élő emberek jellemző vonásai a portrék által. Ezek az alkotások 

vizuálisan maradjanak fenn az utókor számára.  

Technikai feltételek:  

A táborban minden részvevő számára biztosítunk: 

Három különböző méretű feszített alapozott vásznat, mellyel szabadon rendelkezhet a 

részvételi feltételeknek megfelelően.  

Ecseteket, festékeket, illetve a festéshez szükséges további anyagokat.  

Az előrajzoláshoz, vázlatok készítéséhez szükséges anyagokat.  

Az általunk adott anyagok fedezik a tábor alatt az alkotásokhoz szükséges eszközöket, de 

amennyiben a jelentkező saját eszközeit is szeretné magával hozni, akkor azt is megteheti. 

Részvételi feltétel, az anyagok használatáért cserébe: 

Mindenki köteles az alapítvány tulajdonába átadni az elkészült munkákból egy darab 

olajfestményt és legalább 2 db vázlatot, melyeket amelyeket a szervezők választanak ki.  

 



A tábor résztvevői hozzájárulnak, hogy a készülő képeket a szakmai vezetőkkel 

együttműködve készítik el. 

 

A táborban való részvétel díja 25.000 forint, mely tartalmazza a tábor idejére a 

szállásköltséget, a napi háromszori étkezést és az anyagköltséget. Az utazást mindenki a saját 

költségén egyénileg intézi. A szálláshely: Égerszög Kossuth utca 2. sz., ahol három szoba 

fürdőszobával, étkezővel, konyhával áll a táborozók rendelkezésre. Az elhelyezés személyes 

megbeszélés útján történik.   

Amennyiben jelentkezni szeretne, kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapon az alábbi 

email címre küldje el szándékát 2014. június 20-ig. 

 

tgyorgy.egerag@gmail.com 

 

A résztvevőket jelentkezési sorrendben bíráljuk el. Ezt követően email-t küldünk a sikeres 

jelentkezőknek, akiknek csak akkor válik érvényessé jelentkezésük, ha a megadott időpontig 

befizetik a 25.000 forint részvételi díjat. A befizetés időpontját és a számlaszámot email-ben a 

későbbiek folyamán fogjuk közölni. 

 

Sok sikert kívánunk! 

 
Égerszög, 2014. május 27. 

 

 Tisztelettel: 

            Tóth György 

    az Éger Ág Alapítvány 

    elnöke 

                                     
 

 

További  felvilágosításért  fordulhat:  Kovács Károly  06-46-412-36 / munkahelyi 

      06-70-363-4975/ személyes 

        Tóth György      06-48-463-008 

 

 

         

mailto:tgyorgy.egerag@gmail.

