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MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL VÁRJUK TANULMÁNYÚTRA, MELY A
„NÖVELÉS VAGY NEVELÉS?”
KÖZÖSSÉGALAKÍTÓ TEVÉKENYSÉGEK MAGYARORSZÁG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
TÉRSÉGEIBEN CÍMŰ PROJEKTET SZOLGÁLJA
Téma: Közösségalapú rendezvény változásainak megtapasztalása egy hátrányos
helyzetű térségben
Időpont: 2019. július 24-26. (egész nap)
Helyszín: Kund kastély (Somogyfajsz)
Regisztráció emailben a hartyandi@gmail.com címen.
Résztvevők: együttműködő partnerek, valamint hazai szakemberek
A közösségépítéssel kísérletező rendezvény minden évben tartogat valami újdonságot. Már több éve kialakult a
szervezőkben az a gondolat, mely szerint nem a produkciókra helyezik hangsúlyt, hanem a közösség aktivitásra
építő alakítására, valódi, személyes találkozásokra, a jó hangulatra, az együttlét örömére. A napjainkra
egyeduralkodóvá vált, fogyasztás- és üzletcentrikus, szolgáltatás és tömegalapú formákhoz képest a
személyességre és közösségre építő "együttlevési" formákkal való kísérletezéssel. A Tanulmányút ezen
szerveződések működésének tanulmányozására ad lehetőséget – találkozásokkal, beszélgetésekkel és saját
élményű tapasztalattal egyaránt.
ÁLTALÁNOS PROGRAM (minden nap):
9:00-10:00

Közösségi reggeli

10:00

Napindító gondolatok – Hartyándi Jenő (projektmenedzser) Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány

10:15

Az előző nap tanulságainak megbeszélése, az aktuális nap programjainak ismertetése
Vajda Violetta – szakmai vezető, Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány

13:00 Közösségi ebéd
18:00

Napzárás – tapasztalatok megvitatása

19:00

Közösségi vacsora

A KÖZÖSSÉGI ÉS MŰVÉSZETI PROGRAMOK, MŰHELYEK
(szerda-péntek)
TERMÉSZETMEGISMERŐ MŰHELYEK - madármegfigyelés berki halászat - "Mestör Pisti" berek túra Fekete István
nyomában
(rackanyáj és szürkegulya terelés, halászat hálóval és
varsával, kézzel, halételek készítése)

FÉSZKELŐSZIGET (TUTAJ) ÉPÍTŐ MŰHELY - gyermekeknek és családoknak kinál távlatos és
használható, természetvédő aktivítást... a készítendő tutaj idén gyermekeink kinál tutajozási lehetőséget,
romantikus éjszakai hálóhelyet, távlatosan pedig a madárparadicsom költőhelyévé válhat...
vezetők: Daruka Mihály (Vizsoly) & Sándor József Péter "Alkotász" (Tényő) szakértő: Tömösváry
Tibor (Libickozma)
FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM VERSMEGZENÉSÍTŐ MŰHELYE & The Flock Projekt "fatánca"
MONTANARO Ethno Zenei Műhelye
MAGONY KÖZÖSSÉGI ASZTAL/MŰHELY - zene - harcművészet - bor és gasztrókultúra
RITMUS ÉS SZABAD ZENEI MŰHELY – Geröly Tamás műhelye
MOLDVAI NÉPI MŰHELY - Mitiszika zenekar vezető: Wimmer Zóra
NÉPRAJZI ÉS DOKUMENTUM FILMMŰHELY
FIKCIÓS ÉS ANIMÁCIÓS MŰHELY
MEDIAWAVE FOTÓMŰHELY - Zalka Imre archaikus fotóműhelye, Radu Igazság (Bukarest) természetfotózó
műhelye
CIRKUS MINIMUS - Boka Gábor vásári komédiás műhelye
ÁCS ALKOTÓMŰHELY - vezető: Forró Máté famérnök, oktató
ÖSSZTŰZ - közösségi tűzhely építés téglából
FÉNYTOLLAS - éjszakai, fényre érzékenyített tollasozás
JELEN - IDŐ KÉZMŰVES MŰHELYEK - gyermekeknek és talán felnőtteknek
SOLYMÁSZAT - vezető: Popa Zoltán
GÓ MŰHELY - Bárdos Zoltán műhelye
ÚJCIRKUSZ MŰHELY - vezetők: Simorág Tánccirkusz
RÉTES MŰHELY - Antolik András műhely
KENYÉRSŰTŐ MŰHELY - vezető: Samu Eszter kézműves
KÖZÖSSÉGI BOGRÁCSÁLLÍTÁS - tavaly már nagyon jól működött a közösségi bográcsállítás, az napok
múlásával egyre többen csatlakoztak hozzá esténként. Volt olyan nap, amikor 5-6 bográcsban is rotyogott
valami finomság...

Közösségi asztal
MERT ERRE KÉSZÜLNI KELL…ÉS EHHEZ TE IS KELLESZ!
Amikor vendégségbe hívnak, az ősi rend szerint nekünk is illik valamit vinni. Akár valami apró ajándékot, bókot,
mosolyt, ölelést.
Régi hagyományőrző forma, a "Batyusbál" megújításaként egy egyedi szálon futó
folyamat be, illetve visszavezetését kezdeményezzük.
A "Közösségi asztal"-ra lehet hozni és kirakni - a tárgyakhoz, fogyasztási
cikkekhez tapadó személyes történetek kíséretében - a közös
fogyasztásra szánt ételeket, italokat, házi vagy kézműves
termékeket - lekvár, sajt, méz, házi bor, házi pálinka, saját
sütemény…stb.
Fontos, hogy HOZD EL MAGADDAL a Közösségi asztalra
szánt termékedet.
Figyelj arra, hogy mielőtt útnak indulsz, nézz körül az
éléskamrádban és kockásterítős kiskosaradba helyezz

el egy üveg bort, pálinkát, kolbászt, szalonnát, sajtot, befőttet, lekvárt, mézet, vagy valamilyen helyi
különlegességet és mindazt, amit jónak gondolsz!
E módszer nem egyszerűen a dolgok cseréjét, hanem sokkal inkább a kapcsolatok, vagyis a közösség
kialakulását segítheti.
És ne feledd – a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve kérjük, hozzál magaddal evőeszközt, tányért
és poharat is, mert nem kívánunk sok-sok szemetet gyártani!
„HA JÖSZTÖK-LESZTEK, HA HOZTOK-ESZTEK, HA HOZTOK-VISZTEK!”
A tanulmányúton és a programokon való részvétel ingyenes, azonban a „Közösségi asztal” működésében való
együttműködésed segíti céljaink elérését. A programváltoztatás jogát fenntartjuk. Információ kérhető a +36/304050-324-es telefonszámon Garay Évinél.
SZERETETTEL VÁRJUK!
Győr, 2019. június 30.
Hartyándi Jenő
projektmenedzser

