XI. Csipketábor Nemeshanyban
2018. július 16-21.

Kedves leendő és gyakorlott csipkekészítő !
Nemeshany Község Önkormányzata, a Nemeshanyért Egyesület és a
hagyományőrző csipkebarátok tizenegyedik alkalommal rendezi meg „Csipketáborát”
Nemeshanyban.
A tábor fő célja megismertetni a résztvevőkkel a „Nemeshanyi csipke” történetét és
elkészítésének módját. A nemeshanyi csipke létrehozója: Tóth Mária (1905-1974) a
községben élt. A „Nemeshanyi csipke” technikája: „levegőben” varrott csipke,
motívum kincsét tekintve „pókos” és „tüllös” típusra osztható.
A tábor résztvevői Egyed Ferencné (Piroska) irányításával a tábor ideje alatt
elsajátíthatják a nemeshanyi csipke készítésének alapjait.
A hagyományőrző csipkebarátok között vannak csipkeverők is, így lehetőség
van a csipkeverés alapjait is megtanulni Turós Istvánné (Éva) irányításával.
Az elmúlt tíz évben folyamatosan bővült a táborozók köre. A kezdő
csipkevarrók és csipkeverők ma már haladó szinten készítik munkáikat. Vannak
visszatérő táborozók az ország távolabbi részeiről is, ezért felmerült a továbbképzés
igénye mind a két csipketechnikában:
– A „tüllös nemeshanyi csipke” sajátosságai és készítése, gyakorlott csipkevarróknak.
– A XVI. századi fémfonalas – alakveréses és fonatos tecnikával – vertcsipkék
készítése, gyakorlott csipkeverőknek.
A továbbképzést Devecsei Gáborné ( Ildikó) vezeti.
2013-tól Egyed Ferencné Piroska a Káptalanfai Általános iskolában szakköri foglalkozáson
kezdte megismertetni a csipkekészítést a tanulókkal! 2014 nyarán volt az első ifjúsági csipke
tábor Nemeshanyban. Ifjúsági csoportunk folyamatosan bővül, ezért van aki már ötödik

alkalommal táborozik velünk.
Szeretettel várunk Mindenkit! Töltsünk együtt csipkézéssel egy, reményeink szerint, hasznos
és vidám hetet Nemeshanyban!

Program: 2018. július 16.(hétfő): délelőtt: érkezés Nemeshanyba.
Regisztráció: a Faluházban
14-15 óra: Tábornyitó megbeszélés, ismerkedés.
16-18 óra: műhelymunka megkezdése a nemeshanyi
Kultúrházban
július 17-18.(k.-sze.): 9-13 óra: műhelymunka
13-14 óra: ebéd
14-18 óra: műhelymunka
július 19. (csütörtök): 9-13 óra: műhelymunka
13-14 óra: ebéd
14-19 óra: ismerkedés Nemeshany községgel.
július 20. (péntek):

július 21. (szombat):

9-13 óra: műhelymunka
13-14 óra: ebéd
14-18 óra: műhelymunka
18 óra: Ünnepélyes táborzárás – közös vacsora
9-18 óra: Kirándulás a Művészetek völgyébe

A tábor résztvevői csipkekészítési bemutót tartanak az „Éltető völgy” udvarban Kapolcson

Hazautazás.
A részletes részvételi feltételek a mellékelt „Jelentkezési lap”-on olvashatóak!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Üdvözlettel:
Zimits Hajnalka
Nemeshanyért Egyesület Vezetője

