Információ: artszeged@gmail.com
Tel: 06 30 976 0529 (Nagy Károly eln.)

Kétegyháza 2012. – tájékoztató
Az alkotótelep ideje:
2012. július 15 (vasárnap) – 29. (vasárnap)
Választható terminusok:
1, a teljes időszak: 14 nap
2, első, vagy második hét: 7 nap: VII.15-22,
vagy VII. 22-29.
(turnus váltás VII.22., vasárnap 11 óra)
3, 10 nap: július 15-25

- egy hétnél rövidebb részvételnek a beszámoló kiállítás
miatt nincs megfelelő eredménye, ezért a legrövidebb
részvételi lehetőség 7 nap.

A tervezett napirend:
7.20: ébresztő, tisztálkodás
8.00: reggeli a kollégiumban

9.00 – 12.00: kötött foglalkozás
(modell rajz, festés) és korrektúra

13.00 - 14.30: pihenőidő
14.30 -18.00: önálló képalkotás
(táj, park festése)

18.30 – 19.30: vacsora a
kollégiumban

20.00 – 23.00: kötött foglalkozás és
korrektúra

23.30 – napi zárás

A jelentkezés módja, a részvétel feltételei:
- a jelentkezés módja: a jelentkezési lap leadásával
és a nevezési díj /kaució/ befizetésével.
(kaució: 3 napi részvételi díj)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. ÁPRILIS 15.
- a költségek részletekben is fizethetők,
-a teljes részvételi díj számlára érkezésének
határideje: VII.12.
-a befizetések számlára utalással,
vagy készpénzzel teljesíthetők
- a teljes ellátás várható napi díja: 4.200.-Ft lesz,
- az egészségi állapotuk miatt nem a normál étkezést
kérők (pl. lisztérzékeny), vagy vegetáriánusok külön
jelzik a jelentkezési lapon étkezési igényüket.
A jelentkezési lap a cím megadásával is igényelhető
e-mail-ben, vagy telefonon.
Ezt a jelentkezési módot azok a „ külsősök” választhatják, akik nem tagjai a Céh szabadiskolájának, de
valamilyen rajzi – festői előképzettséggel rendelkeznek.
( pl.: rajzfakultációra járnak, vagy főiskolai hallgatók)
Teljesen kezdőket nem fogadunk művésztelepeinken.
Általános iskolásokat (7.-8. osztálytól) csak az alapfokú
művészeti iskolákba járók közül fogadunk.

Egyéb információk:
- a Céh a szükséges művészeti anyagokat és
eszközöket biztosítja (beszerzés, helyszínre
szállítás)
- a résztvevők csak a saját ellátásuk költségeit fizetik, az egyéb kiadásokat a Céh fedezi,
- a telep idejére az akt tanulmányokhoz
modellt biztosítunk,
- a számítógépes képfeldolgozáshoz jogtiszta
programokkal (CorelDRAW 12 és Photoshop
6) telepített gépet viszünk a telepre, a programok használata tanulható és gyakorolható
lesz.
- a szakmai videók és filmek vetítése is része
a programnak.
- a napirend az időjárás függvényében
módosulhat.
- a 18. év alatti résztvevők jelentkezési lapja
csak szülői ellenjegyzéssel érvényes.

- A KAPCSOLATTARTÁSHOZ CÍMJEGYZÉKET KÉSZÍTÜNK ÉS AZT A RÉSZTVEVŐKHÖZ ELJUTTATJUK. (Ennek célja a közös utazás megszervezése, a költségek megosztása).
- a céhes ösztöndíjjal rendelkezők részvétele
kötelező elvárás, a megszokott kedvezmény
megadása mellett.
- a további részletes információk, vagy változások e-mail útján jutnak el az érintettekhez.
-az alkotótelep anyagából minden évben
beszámoló kiállítást rendezünk.
- A tervezett 4.200.-Ft-os kedvezményes részvételi díj a Céh szabadiskolásaira vonatkozik, a
külsősök napi 300.-Ft működési hozzájárulással emelt díjért vehetnek részt a Céh 25.
alkotótelepén. ( Művésztelepünkön első
alkalommal az idén fogadunk külső érdeklődőket.)

Mobilitás:
A telepeinkre kiutaztatott eszközpark:
- 10 rajzbak
- 17 tábori állvány
- 6 asztali állvány
- 15db 50x70-es rajztábla
- 15db 35x50-es rajzábla
- 20db A/4-es műanyag lap akvarellhez
- paletták és ecsetek
- 5db 500-as reflektor
- mikro sütő és szeletelő gép
- 2db digitális fényképezőgép
- 1db számítógép, monitor, klaviatúra, egér
- kb. 180 szakmai cd és dvd (ezen belül kb. 200
játékfilm), 8-10 szakkönyv, továbbá kb. 75-80 pdf
formátumú könyv (anatómia, perspektíva).
- anyagok:
szén, kréták (pitt, ol.pasztell), ceruzák,radírok, pácok
és nádtollak, akvarell készletek, akril festék; valamint
akvarell papírok, alapozott farostlemezek (60x40,
30x40 cm), cell-kartonok.
AZ ANYAGOK MENNYISÉGÉT NAPI 3 FOGLALKOZÁSRA,
MAX. 25 FŐRE TERVEZZÜK!

