Meghívó

A Gyermek‐ Játék pályázaton részvétellel kapcsolatban konzultációs lehetőséget
biztosítunk a pályázni szándékozóknak
Demjén Imre Munkácsy díjas tervezőművész
közreműködésével
február 5‐én, szombaton délelőtt 10 és 14 óra között,
1117 Bp. Orlay utca 2/b fszt., utcai bejárat.
Kérjük a pályázni akarókat, hogy benyújtani szándékozott kész műveiket, vagy – ha
még nem készek – azok terveit, a megvalósításhoz felhasználni szánt anyagokat
hozzák el magukkal.
A konzultáció célja, hogy olyan előzetes tervek – vagy már megvalósult munkák
dokumentációja ‐‐ kerüljenek az első forduló zsűrije elé, amelyeket eséllyel fogadnak
el.
Kérjük Tagjainkat, akik sikerrel szerepelnek a győri babapályázatokon, akiknek
munkái elismertek a Játék Társaságban, jöjjenek el

a konzultációra, bátran

készüljenek erre a megmérettetésre. Jelentkezési lap itt átvehető.
Azokat is hívjuk, akik nem neveznek (még) be, a tervek megvitatása számukra is
tanulságos és talán majd jövőre….
Több információ: 1/315–6193.

Űrhódító – a számítógépes játék (r)evolúciója

címmel 4 részes sorozat hangzott

el a MR1 Tér‐Idő című műsorában január 11., 12., 13. és 14‐én 14.35‐től 15 óráig, Esti Judit
szerkesztésében. A közel két órás program sokoldalúan mutatja be a számítógépes játékok
világát és azok hatását.Az adástól számított 3 hétig lehallgatható a MR1 Hangtárában.
Érdemes megkeresni!
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Papírmasé technikák címmel
Nemes Takách László
a Magyar Képzőművészeti Egyetem Papír‐restaurátor Szakirány ny. vezetője tart
előadást a különleges technika több évszázados alakulásáról

február 18‐án, pénteken 15 órától az Orlay utca 2/b alatti helyiségünkben.

Előadása bevezető egy papírmaséfej‐ készítő, három foglalkozásból álló gyakor‐
lathoz, amelynek előzetes megbeszélése az előadás végén lesz. Várjuk tehát a papír‐
masé fej készítést tanulni kívánókat, a győri, visegrádi babapályázatokra készülőket!
A papírmasé fej készítő gyakorlatokat a következő három péntek délutánra
tervezzük:
február 25., március 4., március 11. 15 óra.
Vezetik: Nemes Takách László és Tóth Éva
Kivételes lehetőség, ne hagyják ki! Szeretettel várunk minden tanulni vágyó
babakészítőt!

Kedves Tagtársunk!
Kérjük, rendezze tagsága folyamatosságát tagdíjelmaradása rendezésével! A mellékelt
csekken olvasható az összeg, amelyet kérünk befizetni a csekk felhasználásával, vagy egy
OTP bankfiókban. átutalással. Köszönjük!
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