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Öt naP – Öt ÉrzÉk
a Patkó Imre Gyűjtemény műalkotásai
13-17 éves fiataloknak
június 23 – június 27. 8.00-16.00 óráig

Helyszín: Cserépkályha-történeti Állandó Kiállítás, 
Fruhmann-ház (Győr, Kiss János u. 9.)
Részvételi díj: 14.000 Ft/fő (mely az ebédet is tartalmazza)
Jelentkezés és a  részlet befizetése: Esterházy-palota
porta (hétfő kivételével, naponta:10-18 óráig)
Határidő: június 15.

Az ÖT NAP – ÖT ÉRZÉK című tábori foglalkozásokban a
Patkó Imre Gyűjtemény műalkotásain keresztül magát az
embert, az érzékszerveivel észlelő embert keressük, vizs-
gáljuk. Ehhez a képzeletbeli utazáshoz bejárjuk a Vastus-
kós ház termeit, műalkotásait. Az öt nap alatt a kiállítási
térben is egyre feljebb, egyre magasabb szintre jutunk.
Múzeumpedagógiai foglalkozások, drámajátékok és kéz-
műves foglalkozások segítik a művészeti expedíciónkat.

táborvezető: Varga Attiláné múzeumpedagógus
Információ: Varga Attiláné, tel.: 06 30/304 6635

Művészeti ábC – Mikrokozmosz 
11-16 éves fiataloknak
június 30 - július 4. 9.00-16.00 óráig

Helyszín: Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.)
Részvételi díj: 14.000 Ft/fő (mely az ebédet is tartalmazza)
Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota
porta (hétfő kivételével, naponta:10-18 óráig)
Résztvevők száma: max. 23 fő
Határidő: június 18.

Az idei táborunkba azokat a művészetet kedvelő fiata-
lokat várjuk, aki szeretnék megismerni a legendás ze-
neszerző, zongoraművész és népzenekutató Bartók
Béla világát, és szeretnék megérteni a bartóki muzsi-
kát. Keressük a bartóki „tiszta forrás-”t a hangok „ku-
szaságában”. A Mikrokozmoszban, a mi kis világunkban
vannak elrejtve az emberiség ősi táncai, ritmusai, dal-
lamai. Játsszunk az ősi táncelemekkel, a természet
hangjaival, megfestjük a zenét, rajzolunk hangokkal!
Milyen lehetett a természetet szerető, humanista Bar-
tók egy napja? Bemutatjuk a tánc, zene és a képzőmű-
vészet eszközeivel.

táborvezetők: Farnadi Tamara zenetanár,
Dubi Árpád képzőművész/tanár
Tárnoki Tamás balettművész/tanár

Információ: Bódis Beatrix, tel.: 06 20/626 0573

„Sárból várat – tűznek házat”
kézműves tábor 10-16 éves fiataloknak
július 21- július 25. 8.00-16.00 óráig

Helyszín: Cserépkályha-történeti Állandó Kiállítás,
Fruhmann-ház (Győr, Kiss János u. 9.)
Részvételi díj: 14.000 Ft/fő (mely az ebédet is tartalmazza)
Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota
porta (hétfő kivételével, naponta:10-18 óráig)
Résztvevők száma: max. 15 fő
Határidő: július 8.

„Ha érdekel az agyagipar…Ha vonzódsz a szép kerámi-
ákhoz…ha kíváncsi vagy, mivel fűtöttek régen és ma…
Gyere el!! Próbáld ki magad!!... és megtudhatod azt is,
hogyan jutottunk el a korongolt bögreszemtől a soro-
zatban gyártható kályhacsempékig.”

táborvezetők: Tanai Péter muzeológus
Gyarmathi Zsuzsa keramikus

Információ: Tanai Péter, tel.: 20/482 4771



„FeStÉkFÜrDŐ-eCSettánC”
Festőtábor nyugdíjasoknak
augusztus 4-8. 10.00-18.00 óráig

Helyszín: Borsos Miklós Állandó Kiállítás és Archívum-
Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér 
(Püspöki udvarbíróház, Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.)
Részvételi díj: 15. 000 Ft/fő (ebéddel együtt)
Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota
porta (hétfő kivételével, naponta 10.00-18.00 óráig)
Résztvevők száma: max. 15 fő
Jelentkezési határidő: július 20.

„Ha hallasz belül egy hangot, ami azt súgja: „nem tudsz
festeni!”, akkor okvetlenül állj neki festeni, és a hang el-
némul.” Vincent Van Gogh

Pigment és kötőanyag – festék. Festék, ecset, vászon –
kép. Festő és anyag – műalkotás. Hogyan készül a ga-
lériák falán függő mű? Mi a különböző festékek össze-
tevője? Mire képesek a különböző minőségű
festőanyagok? Mivel alkottak a nagy festőmesterek?
Mindezekre fény derül és minden megelevenedik, hi-
szen a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
nyugdíjas festőtáborában egy hétig a festéké és az
ecseté a főszerep. 

Várunk mindenkit, aki örömmel alkot és érdeklődik a
festészeti technikák iránt!

táborvezető: Farkas Zsuzsa képzőművész
Információ: Bódis Beatrix, tel.:06 20/626 0753

MeSe Itt, MeSe ott
Észt és magyar 
gyermekkönyv-illusztrátorok 
kiállítása

Helyszín: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
Rómer-ház (9022 Győr, Teleki L. utca 21.)
A kiállítás megtekinthető: 2014. május 11 –  július 31-ig

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum és Szeged
után Győrben is az illusztrációé a főszerep má-
justól a Rómer-házban. Hosszúlábú királykis-
asszony, pixeltigris, átvál-
tozók, sellőboszorkány és
sokan mások: egy hihe-
tetlen kavalkád szereplői,
akik az illusztrátorok se-
gítségével előbújtak a
betűk mögül, s csak
arra várnak, hogy me-
séljenek magukról a
kíváncsi látogatónak.
A Magyarországi Észt
Intézet, a tallini Magyar Intézet, az Észt Gyer-
mekirodalmi Központ, a Csodaceruza gyer-
mekirodalmi folyóirat és az Észt Grafikusok
Szövetségének együttműködésében megva-
lósult projekt eredménye tárul a győri közön-
ség elé egy izgalmas kiállításon. 
A kiállítás a Magyarországi Észt Intézet, az Észt Gyermekiro-
dalmi Központ, a Tallinni Magyar Intézet és a Csodaceruza
folyóirat együttműködésével valósult meg, és szerepel a két
állam közt 2012-2015 közötti időszakra aláírt kulturális együtt-
működési szerződésben. Az anyagot elsőként a Tallinnban,
az Észt Gyermekirodalmi Központ épületében mutatták be
2013 márciusában, majd Haapsaluba került, ahol egy mese-
konferencia kísérőrendezvénye volt.

Felelős kiadó: Grászli Bernadett
Tel.: 96 322-695
www.romer.hu

„terÜlJ, terÜlJ aSztalkáM…” 
Művészeti alkotótábor 7-10 éves gyerekeknek
augusztus 11-15. 8.00-16.00 óráig

Helyszín: Borsos Miklós Állandó Kiállítás 
(Győr, Apor V. püspök tere 2.)
Részvételi díj: 14.000 Ft (mely az ebédet is tartalmazza)
Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota
porta (hétfő kivételével naponta:10-18 óráig)
Résztvevők száma: max. 25 fő
Határidő: július 20.

„Vadat és halat, s mi jó falat / szem-szájnak ingere…”
A Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér tárlata beve-
zet Téged az ínyencségek világába!
Fess velünk csendéletet, tervezz csomagolást, illuszt-
rálj étlapot, recepteket; alkoss zöldségből-gyümölcs-
ből, terményekből…! Fedezd fel az ételművészet
világát!
Ha nemcsak tömni szereted a hasad, gyere el és lépj
Arcimboldo nyomdokaiba!

táborvezetők: Turzai Erika múzeumpedagógus, 
Ráth Katalin kreatív munkatárs
Információ: Turzai Erika, tel.:06-20/532-2644

lIke DÜrer!
képgrafikai tábor 14-18 éves fiataloknak
augusztus 11-15. 8.00-16.00 óra

Helyszín: Győri Grafikai Műhely és Kiállítótér 
(Napóleon-ház Győr, Király utca 4.)
Részvételi díj: 14. 000 Ft/fő (ebéddel együtt)
Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota
porta (hétfő kivételével naponta 10-18 óráig)
Résztvevők száma: max. 25 fő
Jelentkezési határidő: július 20.

Érdekel a fa, de nem az erdőben álló? Netán a hidegtű
borzol fel? Esetleg meguntad már, hogy a linóleumon
csak taposs?
Nálunk kipróbálhatod, hogyan működnek ezek az
anyagok kicsit másképp – újra és újra, hiszen a sokszo-
rosított grafika erről szól.
Tudtad-e, hogy több száz éve is léteztek szórólapok?
Más volt a nevük, de ugyanarra használták őket, mint
manapság. Digitális eszközök nem álltak rendelkezésre
a sokszorosításhoz, azonban voltak egyéb gépek erre
a célra. Kipróbálnád ezeket? Szeretnéd megtudni, hogy
a kezdetektől hová jutott el egy lovagi páncél pici dísze?
Gyere táborozni hozzánk, s mi megmutatjuk azt is, mire
jó a képgrafika manapság!

táborvezető: Szabadvári Attila Imre grafikusművész,
Farkas Zsuzsa grafikusművész
Információ: Bódis Beatrix, tel.: 06 20/626 0753

Farkas Zsuzsa, tel.: 06 20/508 5929


