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Képzőművészeti alkotótábor  

A környezettudatosság jegyében 

2019. június 24.-július 5. 

 

Ha igazán kreatív vagy, és szereted a csapatmunkát, itt a helyed! 

Légy részese a színes őrületnek! 

 

A Barcika Art Kft. képzőművészeti alkotótábort hirdet kreatív fiatalok számára. 

Együttműködő partner: Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti 

Szakgimnáziuma 

A tábor célja az önkifejezés erősítése, a kreativitás fejlesztése, valamint az 

esztétikai nevelés és a szórakozás mellett egy köztéri alkotás elkészítése, amely 

később helyet kap Kazincbarcika belvárosában! 

 

A tábor időpontja: 

1. turnus: 10-14 éves fiatalok számára - 2019. június 24-28. 

2. turnus: 14-18 éves fiatalok számára - 2019. július 1-5. 

A tábor helyszíne:  

Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma 

(Kazincbarcika, Herbolyai út 7.), valamint a Mezey István Művészeti Központ 

(Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.) 

Napi programterv: 

9.00  Érkezés 

Délelőtt Műhelymunka I. - egyes napokon „nyitott műhely”: a városlakók is 

betekintést nyerhetnek a munkába 

 Technikák: sokszorosító grafikai eljárások, klasszikus rajzi 

technikák, vegyes technika, szobrászat, fotózás 

12.30 Ebéd 

Délután Műhelymunka II.: a technikák megegyeznek a délelőtti 

foglalkozásokéval 



16.00 A nap zárása, uzsonna 

A táborban való részvétel díjtalan! 

Az Európai Unió által támogatott „Kreatív nyár” projekt Kazincbarcika Város 

Önkormányzatának támogatásával valósul meg. 

A tábor művészeti vezetői:  

Kovács Gabriella, a Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti 

Szakgimnázium művésztanára, köztéri alkotások művészeti vezetője, az 

Ördögkatlan Fesztivál táborvezetője 

Somodi-Hornyák Szilárd, a Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti 

Szakgimnázium művésztanára, rendszeres kiállító, az Ördögkatlan Fesztivál 

táborvezetője 

Reichardt Anna, a Deák Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti Szakgimnázium 

művésztanára 

Vendég: 

Rutkai Bori neves magyar képzőművész, énekes 

 

Jelentkezés feltétele: 

A jelentkezés előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2019. május 31-én, 

pénteken éjfélig lehet a rendezveny@barcikaart.hu e-mail-címen, a táborozó 

nevének, születési dátumának, iskolájának és telefonos elérhetőségének a 

megadásával. A levél címeként a „Kreatív nyár 2019” elnevezést kell feltüntetni! 

A regisztráció lezárását követően 2019. június 6-án, csütörtökön egy workshop 

óra keretén belül szakértő zsűri választja ki a legkreatívabb 25 diákot 

turnusonként. 
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