Kedves Elsőéves!
Ahogy e levélből kiderül számodra, Te is a soproni Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) hallgatója lettél.
Ezúttal szeretnénk gratulálni és egyben meghívni Téged az illuminAMI-ra. A tábor az AMI saját gólyatábora,
és szakmai előkészítő hete is egyben!

Előzetes információk a gólyatáborról:

illuminAMI 2017
helyszíne: Orfalu, Vend-vidék
ideje: 2017. augusztus 26. szombat – szeptember 1. péntek
részvételi díj: 25.000 Ft. Ez fedezi a szállást, napi 3 étkezést, a workshopokon és előadásokon való részvételt,
valamint a résztvevőknek járó AMI kezdő csomagot.
(plusz hozzatok költőpénzt! Kecskesajtra, tökmagolajra és minden jóra ami az Őrségben található.)

A hét során megismerkedtek egymással, több leendő tanárotokkal és a tervezői munka világával is. Egyéni
illetve közös feladatokat fogunk kiadni számotokra, hogy könnyebben bele tudjatok rázódni az egyetemi
munkába.
Amit biztosítunk:





Közös nagy reggeli, ebéd és vacsora
Heti és napi közösségépítő feladatok
Kirándulás a Vendvidéken és az Őrségben
Workshopok, előadások és – játék minden mennyiségben

Amit hoznotok kell:


Sátorozásra készülj! Hozz sátrat, polifoamot és hálózsákot (ha nincs sátrad, lehet társulni máshoz,
még leegyeztetjük)



MELEG RUHA!! (a Vend-vidék mesebeli szépségű hely, meleg nappalokkal és NAGYON hideg
éjszakákkal) ESŐKABÁT, fürdőruha, túracipő stb.



A feladatokhoz: A4 méretű rajzlapokkal és rajz – festő eszközzel készülj!

Orfaluban a szállás Nemetz Lajos bácsi portáján sátorban lesz, de itt van melegvíz, mosdó és miegyéb, ahogy
illik – lányoknak és fiúknak egyaránt.

Augusztus 26-én egész nap várjuk az érkezőket!
Ha vonattal jössz, várunk a Szentgotthárdi vasútállomáson, ahonnan busszal juthatsz el Orfaluba, a tábor

helyszínére!

Tekintettel arra, hogy az egyetemi regisztráció, tantárgyfelvétel valamint a kollégiumi szobára jelentkezés is a
tábor idejére esik – ezeket együtt intézzük el a tábor alatt.

Ízelítő az előző évek alkotóheteiből:
https://www.youtube.com/watch?v=s1cvE_P9sUg
https://www.youtube.com/watch?v=ZQaEAs4svsU
https://www.youtube.com/watch?v=VJ2P28sMsWM

Regisztráció:
A táborba való regisztrációhoz utalj kérünk 10.000 ft előleget a 1177377-01001255 (Keresztes Gyula)
számlaszámra augusztus 11-ig!
A közleménybe tüntesd fel a neved, a szakod rövidítve (épi, graf vagy form) és az „amizoom” kulcsszót!

A részvételi díj maradékát a helyszínen tudod befizetni.
Előleget a tábor kezdése előtti 10. napig (augusztus 16) áll módunkban visszatéríteni.

A még részletesebb információkkal mindenkit külön felkeresünk telefonon!

További információért keresheted:
a Workshopron csoportot: workshopron@nyme.hu
Gulyás Gabriella +36/20 2708709 a.gulyas.gabriella@gmail.com
Keresztes Gyula +36/70 4421367 gzussy@gmail.com
Marada Tibor +36/70 3594230 tibor.marada@gmailcom
Figyeld a Facebookot!
Hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót kívánnak a tábor szervezői!
workshopron.hu

