Csöngei Alkotótábor
2019
Helyszín: a csöngei volt evangélikus parókia felújított épülete: 3 szoba, emeletes ágyakkal +
egy vendégszoba összesen 28 fő részére (számoljunk - a fiú-lányok arányát még nem tudva25 fővel)
A szállás tovább bővíthető:
Az óriási udvar alkalmas sátorverésre.
Az óvoda tornaszobájával (amit nyáron egyáltalán nem, vagy kevésbé használnak). Ezt a
templomudvartól csak egy kiskapu választja el. Itt az előadók szállása is megoldható.
A focipályán lévő öltöző épülettel, amelybe szükség esetén alvóhelyek kialakíthatók.

Étkezés:
A főétkezéshez az ételt Répcelakról vagy az óvoda által igénybevett szállítótól kell
megrendelni, mert helyben már nincs főzés. A reggelit (tízórait és uzsonnát) és a vacsorát a
táborlakóknak kellene készíteniük vett alapanyagból (helyi élelmiszerüzlet rendelkezésünkre
áll igényeinktől függően), vagy ezt is rendelni kell.
Közös étkezések helye: a gyülekezeti teremként használt szoba, jó idő esetén a zárt terasz
vagy kint az udvaron. Melegítő konyha van, a szükséges vizes blokkok rendelkezésre állnak

Programok:
A tábor főként Weöres Sándor és Károlyi Amy munkásságával és alkotásaival foglalkozna,
kiegészítve játékkal és művészeti tevékenységekkel, zenével (komolyzene és népzene),
tánccal, kézműves- és képzőművészeti foglalkozásokkal.
A Károlyi Amy és Weöres Sándor Emlékház és kerti pavilonjainak látogatása naponta.
Az ez évi táborunk célja: a költő házaspár minél több alkotásával ismerkedjenek meg a
táborlakók. A versek szeretetén és a művészeti tevékenységen keresztül, a közös játékokon
és túrákon át olyan közösséget teremtsünk, ahol a fiatalok megtapasztalhatják a csapat, az
együttműködés, a MI erejét, és ezen belül kibontakoztathatják a bennük rejlő egyéniséget, a
bennük rejlő egyedi ötleteiket, kreativitásukat, az ÉNjüket.
Megismerkedünk Weöres Sándor versei mellett „A holdbéli csónakos” színjátékával (Berg
Judit átdolgozásában), Károlyi Amy: Két kis bunda bandukol, Gróh Ilona Ringató
Sárkányparipán vágtattam c. kötetével (2017) Lehet építeni: Alföldy Jenő Irodalom 8.
olvasókönyve 8. osztály számára: Szán megy el az ablakod alatt, Robogó szekerek, Hazatérés,
Majomország. Weöres Sándor és Károlyi Amy közös kiadású köteteA költő születésének 100.
évfordulójára jelent meg Évszakok címmel CD melléklettel (Sanoma Bp gondozásában) és
Kutyafülü Aladár válogatás a költő legszebb gyermekverseiből (Holnap kiadó). Károlyi Amy:
Vonzások és viszonzások versfordítások.
Az Emlékház és a helyi könyvtár meglátogatása útján napi olvasmányokhoz jutnánk. A
sárvári városi könyvtár is bekapcsolódik a tábori programokba. A sárváriak szervezésében
egy nap a sárvári várba kapnának betekintést a táborlakók. Megnéznénk a múzeum állandó és
időszaki kiállításait.

A hét programjainak tömbösített leírása: (naponta egy-egy művészeti tevékenységre
fókuszálnánk)
1. A táborhely belakása, ismerkedés a helyszínnel és a településsel.
Az Emlékház meglátogatása. Éjszakai túra a Mesélő öreg millenniumi fához.
2. Kézműves foglalkozások.
Már az első napon elkezdődnének és folyamatosan
szabadidőben is végezhetők. Gyöngyfűzéstől kezdve a papírmasé és gipsz-homok technikával
való ismerkedésen át emléktárgyak készítése fából a környékbeli fafaragók bevonásával.
3. Elfogadta meghívásunkat Varga Diána vasi népdalénekesnő és a répcelaki ált. iskola
művészetis tanárai és diákjai. A komoly- és népzenei programokban közreműködnének.
Megzenésített verseket is hallgatnánk. Költőóriások árnyékában - a verseket elmondja:
Németh Nyiba Sándor a Magyar Kultúra Lovagja, aki ígéretet tett, hogy személyesen
barátaival együtt meglátogatja a tábort. A falu lakóit is meghívnánk erre az estre.
4. Irodalmi-történelmi emlékhelyek meglátogatása: Ostffyassonyfa (Petőfi Emlékszoba,
I. világháborús hadifogoly-temető, és a róla készült kiállítás megtekintése)
Sárvár: a múzeum kiállításainak megtekintése, ún. könyvtárbejárás a könyvtárban.
5. Sporttevékenység: A táborhely szomszédságában lévő focipálya kihasználása,
Pannónia Ring megtekintése, tájfutás a cseri magaslaton.
6. A tábor zárása vetélkedővel, esti tábortüzeknél a nap zárása, élmények felidézésével.

A tábor költségvetési tervezete 30 főre:
Szállás: 30 fő x 1000 Ft =

30 000 Ft

Étkezés: 30 fő x 4000 Ft=

120 000 Ft

Kézműves tevékenység: 30 fő x 5 000 Ft

150 000 Ft

Szállítás: sárvári, ostffyasszonyfai emlékhelyek meglátogatása
Előadók: útiköltség + foglalkozási díj
népi fafaragó,
kézműves foglalkozást vezető
népdalénekes,
zenei előadók
Soltis Színház előadása:

Gyermekenként a tábor belekerülési költsége: 27 000 Ft
(A színházi előadás elmaradása esetén a táborlakók költsége fejenként: 19 000 Ft)

30 000 Ft
240 000 Ft

240 000 Ft
810 000 Ft

