
2020. JÚLIUS 20. - JÚLIUS 24. 

GÖDÖLLŐ 
Test - Képek || Mi látszik belőlem?   
MOZDULAT és VIDEÓ alkotótábor 
középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek 
A tábor során egyrészt megismerjük és belakjuk saját testünket a 
tapasztalati anatómia, a kortárs tánc és vezetett improvizációk 
segítségével; kreatív módon kapcsolódunk a minket körülvevő 
térhez, és benne a többi résztvevőhöz; valamint mozgásos 
jelenlétünkkel, állóképekkel (rajz, kollázs) és mozgóképpel 
(videó) tanulunk meg fogalmazni és szavak nélkül 
kommunikálni. 

Táborvezetők:  

Mészöly Andrea előadóművész, 
koreográfus, mozgáscsoport vezető, 

gyógypedagógus 

Jobbágy Bernadett koreográfus, 
előadó, mozgáscsoport vezető, 

valamint független filmes alkotó, az 
Onopordum Performance projekt 

társulat alapítója. 

──── 

Tábor időpontja:  
2020. július 20. - július 24.  

Helyszín: Gödöllő Présház utca 13. 
A Budapestről érkezőknek a HÉV és 
a tábor helyszíne között autós fuvart 

tudunk biztosítani, előzetes 
egyeztetés szerint. 

──── 

Napirend: érkezés 9:00-tól || 
délelőtti foglalkozás: 10:00 - 12:00 

(igény szerinti szünettel) || 
ebédszünet || délután 1.: 14:00 - 

14:45-ig filmnézés a témához 
kapcsolódóan || délután 2.: 15:00 - 

18:00 (szünettel) 

──── 

Díj: 42.000 Ft/fő, 
testvérkedvezmény: 39.000 

Ft/testvér 

A jelentkezés a jelentkezési lap 
kitöltésével és 20.000 Ft előleg 

befizetésével válik teljessé.  

Jelentkezési határidő: 2020 június 
30-a.  További információ és a 

jelentkezési lap: 
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