
 

 

TISZTELT ALPOLGÁRMESTER ASSZONY! 

 

Advent és a közelgő karácsony alkalmából az ünnepekhez kapcsolódó és azok hangulatát 

megidéző kiscsoportos kézműves foglalkozásokat szeretnénk tartani a 2B Galériában a 

Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával. Az ajándékkészítési tanfolyamok három 

témában, egyenként 2-2 workshopot foglalnak magukban.   

 

Határidő napló és kalendárium díszítése színes pecsét mintákkal  

A linómetszet magasnyomású sokszorosító grafikai eljárás, amely a 19. század végén jelent 

meg a nehezen kezelhető fametszet alternatívájaként. A speciális késekkel kimetszett 

nyomódúc présgéppel és pecsételőként is nyomtatható. A workshopon több színnyomású 

motívumokat és csempeszerű mozaik mintákat metszünk készülő könyvünk díszítésére. Az 

előkészített anyagokat a Papetri Paperworks műhelye biztosítja számunkra, amelyek 2019-

ben használható határidő naplók lesznek. 

Kalendárium vászonkötésben 

Ezen alkalommal nem a grafika lesz a középpontban, hanem a könyvkötészet: egy klasszikus 

vászonkötés készül majd, 2019-es határidő napló lesz itt is a belső tartalom. A vászonkötés, 

azaz a kopt és a kódex kötés továbbfejlesztett változata, szépen illeszkedik az évszázadok 

alatt fejlődő és kialakuló, ma is használatos és népszerű kötési módszertanba. 

Tanárok: Kara Dávid képzőművész a sokszorosított grafikaoktatás mellett fénytechnikával és 

kreatív médiaismeret módszertannal foglalkozik. A GYIK Műhely és a Közgazdasági 

Politechnikum tanára. Somogyi Márk könyvkötő, könyvrestaurátor, jelenleg a Northumbria 

University-n tanul megelőző műtárgyvédelmet.  

 

Adventi koszorúk és karácsonyi díszek, családi workshopon 

Ezen a kurzuson advent és a karácsonyi ünnepkörbe tartozó díszek készítését lehet 
elsajátítani a családoknak. Egyre nagyobb szükségük van az embereknek arra, hogy 
elmélyüljenek az ünnepvárásban, és hogy a szülők gyermekeikkel ráhangolódjanak az 
adventi készülődésre, együtt készítsék el koszorúikat, kopogtatóikat, asztaldíszeiket. Jó érzés 
saját készítésű díszt tenni az ünnepi asztalra. Ezeket a tanfolyamon csak természetes 
anyagokból állítjuk össze, vegyes tartós örökzöldekből. A virágkötészeti fogások elsajátítása 
mellett a résztvevők segítséget kapnak saját stílusuk megtalálásában is. Az oktatókkal együtt 
választják ki, hogy milyen örökzöldből kössék le koszorúalapjukat, milyen színű gyertyákat, 
milyen kiegészítőkkel rakjanak össze. Leginkább növényi részekkel, (toboz, dió, termések) fa 
tárgyacskákkal, üvegdíszekkel dekoráljuk fel az alkotásokat , melyeket a 2 -2 és fél órás 
foglalkozás után magukkal vihetnek otthonukba.  

Tanárok: Balla Szilvia virágkötő, Magyar-bajnok és Pánczél Péter ifjúsági Európa-bajnok 
mester-virágkötő.  

 



Költségek 

A pályázott összeg felhasználásának részletes költségterve: 

 

anyagköltségek, könyvkötészet : határidőnaplók 
nyomtatása, papír,  könyvkötő vászon, ragasztó, festékek, 
nyomódúc és présgép bérlés, linókések, linólapok  
 

  
70 000 Ft 

anyagköltség, virágkötészet: nordmann fenyő, thuja, tiszafa, 
ciprusfélék, folyamatos és vágott 0,6-os, 1,2-es drót, 
gyertyák,  toboz, dió, szárított alma, szárított narancs, fahéj, 
szalagok, kis üveggömbök, tűzőhab, tálak, ragasztópisztoly, 
ragasztórúd, olló, metszőollók  
 

 
 
90 000 Ft 

 
PR költségek: grafikai tervek, web, Facebook   
 

 
20 000 Ft 

 
oktatók tiszteletdíja  
 

 
210 000 Ft 

 
szállítás  
 

 
10 000 Ft 

 
Összesen:  
 

 
400 000 Ft  

 

A hat alkalmon összesen kb. 90 résztvevőt tudunk oktatni. A meghirdetett kurzusokra 

elsősorban ferencvárosi lakosok jelentkezését várjuk, számukra a részvétel ingyenes. A 

fennmaradó helyekre külső résztvevőket is fogadunk, de részükre már csak a tanfolyam 

kedvezményes díjú igénybevételét tudjuk biztosítani a támogatási keret terhére.    

 

Támogatásukat előre is köszönjük! 

 

                                            

Böröcz László – 2B Alapítvány 

 

Budapest, 2018.11.12. 


