A BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI TÁRSASÁG
2015. augusztus 3-9-ig
megszervezi

VII. NIKLAI IRODALMI TÁBORÁT
A BERZSENYI DÁNIEL EMLÉKHÁZBAN 14-19 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA.
A TÁBOR CÉLJA A BERZSENYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ÉS TOVÁBBÖRÖKÍTÉSE, ÉS A MÚZSÁK
TESTVÉRISÉGE JEGYÉBEN AZ IRODALOM ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK ÉRTÉKEINEK KÖZVETÍTÉSE.

A programból:
múzeumi foglalkozás, interaktív előadások, rendhagyó irodalomóra, találkozás írókkal, költőkkel,
kirándulás, vetélkedők, tánc és kézműves foglalkozások.
A foglalkozásokat múzeumpedagógusok, Berzsenyi-kutatók, a Berzsenyi Társaság író, költő,
képzőművész tagjai, irodalom- és történelem tanárok, színészek és drámapedagógusok tartják.

Részvételi díj: 15.000 Ft, mely tartalmazza a szállás, az étkezés a foglalkozások, és a kirándulás
költségeit is.
Szállás Niklán az általános iskolában (Nikla, Berzsenyi u. 56.), napi három étkezés az óvodában
(Nikla, Berzsenyi u. 46.).
További információ a
Berzsenyi Társaság
0620/287-0014-es
telefonszámán, a
berzsenyitarsasag@somogy.hu e-mailcímén, vagy személyesen Kaposváron, az Együd Árpád
Kulturális Központ I. emeletén a Berzsenyi Társaság irodájában.

Jelentkezési határidő: 2015.május 30.
Jelentkezni az alábbi adatok megadásával a fenti elérhetőségek bármelyikén lehet:
név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő, iskola neve, évfolyam, szülő elérhetősége

Egerszegi Edit
ügyvezető titkár

VII. Niklai Irodalmi Tábor
2015.augusztus 3 – augusztus 8.

Program

A niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskolával együttműködve a Niklai Körjegyzőség teljes elvi támogatása
mellett, a Mézes Napokhoz kötődően augusztus elején tartjuk minden évben az irodalmi tábort. Az
elkészített programtervezet is mutatja, hogy tematikus napokkal készülünk a fiatalok számára, minél több
érdekes embert, irodalmi szépséget, kulturális hagyományt igyekszünk megmutatni/megmutattatni.
Névadónk, Berzsenyi Dániel élete és munkássága mellett 2015-ben a résztvevő diákok Gombos Pétertől – a
Magyar Olvasástársaság elnökétől - a kortárs gyerekirodalom aktuális kérdéseiről hallhatnak és
beszélgethetnek az élő irodalom keretében Ágh István Kossuth-díjas költővel. A tábori kirándulást
Egyházashetyére – Berzsenyi szülőfalujába – és Csöngére a Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékházba
tervezzük, illetve megtekintjük a Ság hegyi Trianonkeresztet. Az irodalmi foglalkozások mellet készülünk
még dráma nappal, kézműves foglalkozással, táncházzal, koncerttel és szabadtéri mozival. Éppen ezért úgy
lehetne jellemezni a tábort, hogy egy hét a múzsák testvérisége jegyében.

augusztus 3. (hétfő)
Nyitónap
Érkezés Niklára 11.00 – tól
12.30
tábornyitás
13.00
ebéd
14.00 – 15.30 Niklai séta, ismerkedés a faluval, helyszínekkel, családtörténet (Dénes Gábor tanár)
16.00 – 18.00 ismerkedési délután vetélkedővel (Steinmacher Kornélia doktorandusz hallgató, ELTE)
19.00
vacsora
Nyitóest tábortűzzel

augusztus 4. (kedd)
„A hely szelleme” nap
8.30
reggeli
9.30 11.00
Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum megtekintése, múzeumpedagógia
(Darabos József a múzeum munkatársa)
11.00 – 12.00 Kincsek Somogy földjében előadás - vendég: Varga Máté régész, munkatárs Rippl-Rónai
Megyei Hatókörű Városi Múzeum
13.00
ebéd
14.00 – 15.00 előadás – A boszorkánysága a magyar néphitben és irodalmi hagyományban (Steinmacher
Kornélia)
15.30 – 16.30 Táncház a Somogy Táncegyüttes művészeti vezetőjével, Turi Endrével
17.00 – 18.30 előadás – Szendrey Júlia írói szerepei (Gyimesi Emese doktorandusz hallgató, ELTE)
19.00
vacsora
20.00
Filmvetítés
(szabadtéri mozi a niklai általános iskola udvarán, rossz idő esetén az aulában)

augusztus 5. (szerda)
Kézműves – dráma nap
8.30
reggeli
9.30 – 10.30 előadás – Kortárs gyerekirodalom aktuális kérdései
(Gombos Péter egyetemi tanár, elnök, Magyar Olvasástársaság)
11.00 – 12.30 kézműves foglalkozás – Tamás Katalin, természetes kozmetikumok készítése
13.00
ebéd
14.30 -18.00 Dráma, mint önkifejezés – foglalkozás Berzsenyi kertjében Tóth Géza a Csiky Gergely
Színház művészével
19.00
vacsora
20.00
koncert – Juhos Együttes: moldvai csángó népzenei bemutató

augusztus 6. (csütörtök)
Irodalmi nap
8.30
reggeli
9.30 – 11.00 Tari István délvidéki költő verstani ismeretek foglalkozása
11.30 – 12.30 előadás – Fábián Janka író
13.00
ebéd
14.00 – 15.00 Elő irodalom – beszélgetés Ágh István Kossuth-díjas költővel
15.30 – 18.00 Tari István délvidéki költő verstani ismeretek foglalkozása
19.00
vacsora
20.00
Kárpát-medencei írók, költők karikatúrái – kiállítás
Apokrif pletykák – Vén Zoltán grafikusművész előadása

augusztus 7. (péntek)
Irodalmi emlékhelyek nap
8.00
reggeli
8.30
kirándulás Egyházashetyére – Berzsenyi szülőhelyére – és Csöngére a Weöres Sándor és
Károlyi Amy Emlékházba
13.00
ebéd Celldömölkön
16.00
kirándulás a Ság hegyi Trianonkereszthez
19.00
vacsora
20.00
búcsúest, tábori játékok (Neisz Péter)

augusztus 8. (szombat)
Zárónap
8.30
reggeli
10.00
táborzárás a Berzsenyi Dániel Emlékmúzeumban, koszorúzás
11.00
hazautazás

JELENTKEZÉSI LAP

a Berzsenyi Társaság 2015. évi niklai irodalmi táborára

Név:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail:
Születési idő:
Iskola neve, évfolyam (2014-2015-es tanévben):

Szülő neve, elérhetősége:

A részvételi díjat, 15.000 Ft-ot elutalom a társaság 11743002-20032977 számú
számlájára, vagy a társaság irodájában a pénztárba befizetem (7400 Kaposvár, Nagy
Imre tér 2., Tel.: 06-82/319-948) jelentkezésemmel egyidejűleg.

Kelt:

szülő aláírása

aláírás

