
A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 
 

a Fővárosi Önkormányzat által támogatott táborozási lehetőséget hirdet 

 
a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában és a Városligetben 

 

nyári művészeti tábor keretében az alábbi időpontokban: 
 
 

1. turnus: 2016. június 20-24. (5 nap)  

2. turnus: 2016. június 27-július 1. (5 nap) 

3.  turnus: 2016. augusztus 22-26. (5 nap) 

hétköznaponként (hétfőtől péntekig) 9.00-17.00 óráig 

 
 

Korosztály: általános iskola felső tagozat és gimnazisták (10 - 18 évesek) 

Létszám: 20 fő turnusonként, összesen 60 fő 
 

 

Táborhely leírása: 

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria – amely egyben közösségi tér és művészetpedagógiai 

centrum is – célja, hogy olyan hiánypótló művészeti nevelést támogató feladatot lásson el, amely hazai 

és nemzetközi viszonylatban is reprezentálni tudja Budapest főváros művészetpártoló, tehetségsegítő 

tevékenységét. Ennek keretében biztosít teret állandó és időszaki kiállítások számára, továbbá 

különböző alkotóműhelyek közötti szakmai párbeszédre és egyéb művészetpedagógiai tevékenységek 

folytatására. 
 

 

Helyszín: Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17.) A 

Galéria tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, az V. kerületi Deák Ferenc utca 17. szám 

alatti épület első emeletén kapott helyet. Egy nagy kiállítótér és három kisebb, művészetpedagógiai 

foglalkozások folytatására alkalmas foglalkoztató, illetve többfunkciós tér áll a táborba látogatók 

rendelkezésére. A foglalkozások szabadtéri helyszíne a Városliget lesz, ahol szaktanárok felügyelete és 

segítsége mellett a szabad kézi rajzot gyakorolhatják a gyerekek. 

 

https://www.facebook.com/deak17galeria


Program: 

Az egyhetes program során a résztvevők egyéni, páros és csoportos művészeti foglakozásokon 

vesznek részt, melyek középpontjában a város áll. A mindennapi városi környezet felépítése és 

architektúrája, természetes és mesterséges építményei adják az alapot a különböző technikákat 

bemutató foglalkozások során. A hét végére az egyes foglalkozások folyamán készült 

produktumok egy város-maketté állnak össze, mely később a Deák17 Galériában is kiállításra kerül. 
 

 

A digitális technikákkal kapcsolatos foglalkozásokat és a makett készítés egy részét a Deák17 

Galériában tartjuk, míg a Városligetben a látvány utáni szabadkézi rajzot és festést gyakorolhatják a 

tábor résztvevői. A foglalkozást tartók fiatalabb és idősebb, pedagógiában jártas, rajzot és vizuális 

kultúrát oktató tanárok lesznek, akik a klasszikus stúdiumok mellett a legmodernebb, akár 

okostelefonnal elérhető technikákat is bemutatják. 
 

 

A foglalkozások egységei, melyek fejlesztik a tér- és formaszemléletet, a kézügyességet és a 

kreativitást, három csoportba oszthatók: 
 

 

1. Szabadkézi rajz, festés és nyomhagyás a természetben (kezdeti land-art 
törekvések) 
 

2. Digitális technikák, okostelefonnal fotózás és utómunkálatok 
 
3. Makettezés papírból (montázs és kollázs készítés, papírmaséból kisebb objektumok készítése) 

 
 
 

Amit biztosítunk: 
 

1. 2016. június 20-július 1. között (2x5 nap) és 2016. augusztus 22-26. (1x5 nap) heti 

turnusokban szervezett, hétfőtől péntekig 9.00-17.00 óráig tartó, napközi jellegű művészeti 

foglalkozásokkal összekötött táborozást felszereléssel és étkezéssel. 

 

1. turnus 2016. június 20-24. (5 nap) 

2. turnus 2016. június 27-július 1. (5 nap) 

3. turnus 2016. augusztus 22-26. (5 nap) 

 

 
2. Étkezés: 12.00-13.00 között ebéd a Műcsarnok éttermében. 

3. Távozás: 16.30 Városliget, 17.00 Deák17 Galéria. 
 

 

 
Amit kérünk: 

1. Határidőn belüli jelentkezést az időpont pontos feltüntetésével. 

2. A tábor házirendjének betartását. 
 

 
 
  



Jelentkezés: 

Jelentkezési időszakok a nyári tábor turnusaira: 

1. és 2. turnus: május 9. – június 9. 

3. turnus: július 4. – augusztus 4. 

 

Jelentkezésüket kérjük, küldjék el a deak17galeria@gmail.com címre, az email tárgyában „Jelentkezés 

nyári táborra” megjelöléssel.  

 

A levélben kérjük, adja meg az alábbi adatokat: 

- gyermek neve 

- életkora 

- melyik turnuson szeretne részt venni 

- adatlap csatolása 
 

 

A nyári táborban a részvétel ingyenes. Az első 20 jelentkezőnek tudunk helyet biztosítani érkezési 

sorrendben. 

Figyelem: A jelentkezés az adatlap hiánytalan kitöltésével és visszaküldésével lesz végleges. 

Ellenkező esetben a jelentkezési határidő lejártával töröljük jelentkezésüket. 
 

 

 
A tábor helyszínei: 
 

9.00-12.00 között: Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 

Cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17. I. emelet, Telefon: 06-1-266 0482 
Email: deak17galeria@gmail.com, 
Weboldal: http://www.deak17galeria.hu 
www.facebook.com/deak17galeria 
 
13.00-16.30 között: Városliget 
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