A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN
1. Üsd el az időd!
A tábort tartják: Ke
vé

ly Flóra és Mácsay

Krisztina
Az idő nem hallhat
ó és nem látható, de
vajon elkapható?
A tábor során megpr
óbáljuk fülön csípni
a szobrokon,
festményeken nyom
ot hagyó időt. Kiderít
jük, ki teremtette,
miért rohan folyton,
miért kell mérni.
Ha téged is érdeke
l az idő, töltsd velü
nk ezt a hetet!
Időpont: június 19–2
3. (hétfő–péntek), 9.
00–16.00
Helyszín: Magyar N
emzeti Galéria
Életkor: 8–10 évesek
Létszám: 20 fő
Ár: 25 000 Ft (meleg
ebédet biztosítunk)

2. Rejtélyek labirintusában
Tartják: Czipor Adrienn, Cser Judit és Lovass Dóra
Hadicselek, szerelmek és titkok útvesztőiben bolyongunk.
Gyere és nyomozz velünk Te is a Magyar Nemzeti Galéria
tereiben és műtárgyai között. Fejtsd meg az épület titkait
és nyomozd ki a cselszövéseket! Építsük meg együtt a
Rejtélyek Labirintusát!
Időpont: június 26–30. (hétfő–péntek), 9.00–16.00
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Életkor: 9–14 évesek
Létszám: 20 fő
Ár: 25 000 Ft (meleg ebédet biztosítunk)

3-4. Varázslótanoncok figyelem!
Varázslóiskola kezdőknek és haladóknak
Tartják: Kovács Mariann és Sütő Tünde
E varázslatos hét alatt elsajátítjuk a varázslómesterség alapjait.
Megismerjük a varázslók ősi történetét, bepillantást nyerünk mesés
lények életébe és gondozásába. Megtanuljuk az alapvető varázslatokat
és mesélő képek segítségével mágikus helyekre repülünk. A hét során
elkészítjük saját varázslópálcánkat és házi manónkat, trükkös képeket
alkotunk, titkosírást tanulunk és bájitalt keverünk.
Időpont: július 3–7. (kezdőknek) és július 10–14. (haladóknak), 9.00–16.00
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Életkor: 7–9 évesek (kezdők), 9–11 évesek (haladók)
Létszám: 20 fő
Ár: 25 000 Ft (meleg ebédet biztosítunk)

5. Az én házam, az én váram
y Szonja
Tartják: Mácsay Krisztina és Mácsa
panelházak a festményeken!
Kastélyok és kunyhók, paloták és
a képek szereplői? Vagy csak
Tényleg ilyen épületekben laktak
g? Minden nap „körbejárjuk”
szerettek volna? Vágy vagy valósá
kertkapun, a kulcslyukon,
az épületeket, bekukucskálunk a
majd felépítjük a mi házunkat.
tek), 9.00–16.00
Időpont: július 17–21. (hétfő–pén
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Életkor: 7–9 évesek
Létszám: 20 fő
ítunk)
Ár: 25 000 Ft (meleg ebédet biztos

6. Halhatatlan ókoriak
Tartják: Birkás Éva és Kevély Flóra
Az ókori egyiptomi, görög és római istenek gyakran megfordultak
a halandók között – az akkor élő emberek legalábbis ezt hitték.
Talán a múzeumban is találkozhatunk velük! Keressük meg őket
a rejtett szegletekben, a festményeken és a szobrokon!
Fejtsük meg együtt a halhatatlanság titkát! Ha megvan a rejtély
kulcsa, öntsük formába a kézműves foglalkozásokon!
Időpont: július 24–28. (hétfő–péntek), 9.00–16.00
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Életkor: 10–14 évesek
Létszám: 20 fő
Ár: 25 000 Ft (meleg ebédet biztosítunk)

7. Festőkés, színes paletta, ecsetnyom! – Művészeti alkotótábor
Tartják: Pogány Krisztina és Bauer Boglárka
Tudtad, hogy minden út a kreativitáshoz vezet? Térképezzük fel
együtt a múzeum épületét, fedezzük fel a titkos utakat és találjuk
meg a kulcsot a műteremhez! Az akvarell- vagy az akrilfestés
tetszik jobban? Mit gondolsz a tusfestésről?
Vagy inkább nemezelés a szíved csücske?
A tábor végére mindez kiderül: nálunk magadra találsz!
Időpont: július 31. – augusztus 4. (hétfő–péntek), 9.00–16.00
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Életkor: 7–12 évesek
Létszám: 20 fő
Ár: 25 000 Ft (meleg ebédet biztosítunk)

A VASARELY MÚZEUMBAN
8. Szín-játszók kalandjai
Tartják: Kovács Mariann és Sütő Tünde
A színjátszók csapata felejthetetlen hétre hív Téged. Vasarely mester életművében barangolva színpompás játékba kezdünk.
Bepillantunk az optikai illúziókeltés fortélyaiba, kalandokba bocsátkozunk a színekkel és formákkal. A hét során felhőformák
segítségével fantáziaképet álmodunk, kavicsot festünk, trükkös optikai illúziót keltünk papíron és térben Elkészítjük saját
mesés bolygónkat, üzenetet tervezünk a földönkívülieknek és kilőjük az űrhajónkat.
Időpont: augusztus 7–11. (hétfő–péntek), 9.00–16.00
Helyszín: Vasarely Múzeum
Életkor: 8–11 évesek
Létszám: 20 fő
Ár: 25 000 Ft (meleg ebédet biztosítunk)

