
      
 

 

II. Nemzetközi Nemezművészeti Alkotótábor 
 Magyarlukafán  

A Kaptár Egyesület szervezésében 

 

2011. június 30. - július 9. 
 

Magyarlukafa egy kis falu Szigetvár és Kaposvár között, 50 km-re Pécstől. Itt működik 30 

éve a Magyarlukafai Néprajzi Műhely, mely kézműves képzéseiről, felnőtt és gyerek 

kézműves táborairól és a 26 éve megrendezésre kerülő Vendel napi búcsújáról híres. 

A nemeznek különleges szerepe van a Műhelyben, mivel itt készült a magyarországi 

nemezkultúra indulását jelző első nemez Nagy Mari és Vidák István kezei által. 

2010-ben rendeztük az első nagysikerű Nemzetközi Nemezművészeti Alkotótábort, melyen 

23 külföldi és 27 magyar résztvevő volt. A táborról cikket és képeket a www.magyarlukafa.hu 

oldalon lehet olvasni. 

 

A tábor programja: 

 

Terveink szerint 4 meghívott nemezművész tartja a foglalkozásokat. A résztvevők száma 40 

fő. Négy csoportban folyik a munka 10-10 résztvevővel. Mindegyik csoport másfél napig 

dolgozik együtt egy tanárral, majd fél nap szünet után egy másikkal folytatja a munkát.  

8 nap alatt minden résztvevő minden témában elkészítheti alkotásait. 

 

Meghívott előadóink:   

 

Meike Dalal Laurenson nemezművész, (Anglia): vékony sál, turbán- pamut és 

selyem felhasználásával 

 

Michaela Trfithauser nemezművész, (Németország): nemez kisplasztikák 

 

Nagy Mari nemezművész, (Magyarország): nemeztáska bőrrel 

 

Vidák Anna nemezművész,(Magyarország): sapka, kalap 

 

 

Kiegészítő programok: a szabad délutánokon és esténként: 

                                      - Vidák István előadása: 

                                      - a tanárok előadásai 

                                      - fórum: a résztvevők 20 perces bemutatkozásai 

                                      - tábor végén kiállítás az elkészült munkákból 

                                      - kirándulás, termálfürdő, táncház, bábszínház  

 

 

 

 

http://www.magyarlukafa.hu/


 

A program heti beosztása: 

 

Június 30. megérkezés, első étkezés az ebéd 

Július 1- 8. Alkotónapok, esti előadások, kiegészítő programok 

Július 8. délután és 9-én délelőtt kiállítás az elkészült munkákból, fotózás 

Július 9. délután hazautazás (utolsó étkezés az ebéd) 

 

A program napi beosztása: 

 

8-9h reggeli 

9-12h alkotómunka 

12-14h ebéd és pihenés 

14-18h alkotómunka, illetve másnaponként szabad program: pihenő, a munkák befejezése, 

kirándulás, termálfürdő, séta, ismerkedés, szakirodalom olvasása, előadások. 

18-20h vacsora, pihenő 

20-22h esti előadások, fórum, szakmai beszélgetések 

 

Fórum: a résztvevők önkéntes jelentkezés szerint 20 percben bemutatkozhatnak. 

 
 

Szállás lehetőségek: - egyszerűbb  szállások:      2.300 Ft/fő/éj 

            vagy - minőségi magánszállások: 3.500- 4000 Ft/fő/éj,  

 

Étkezés: napi 3X: reggeli, meleg ebéd, vacsora: 2500Ft/fő/nap 

Vegetáriánus étkezést is tudunk biztosítani. 

 

Tandíj magyar hallgatóknak 32.000 Ft 

Anyagokat a helyszínen biztosítunk, ennek díja 19.000-23.000 Ft között lesz. 

 

A táborba való jelentkezés a tandíj (32.000 Ft.) befizetésével válik érvényessé, melyet 2011. május 15-

ig kérünk átutalni, vagy befizetni. A számlaszámot az első jelentkezés után küldjük.  

A szállás és étkezési díjat a tábor első napján a helyszínen szedjük be. 

 

 

 

A táborba az alábbi két címre várjuk a jelentkezéseket: 

 

 

Lovas Kata a Kaptár Egyesület elnöke és a Nemezművészeti Alkotótábor vezetője 

H.-7925. Magyarlukafa, Fő u. 44. 73-554-051, 70-251-71-74 

e-mail: lovaskata@freemail.hu  

 

Babicné Laskai Zsuzsanna  a Kaptár Egyesület munkatársa 

e-mail: laskaizsu@freemail.hu  73-554-046, 06-20-32-100-82 
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