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A programfüzetet szerkesztette és készítette:

Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete 2022.



A népi kézműves alkotóházak, műhelygalériák, 
nyitott műhelyek, népi kézművességgel foglalkozó 
egyesületek és közösségek helyszínei/műhelyei, olyan 
egyedi programokkal jelentkezhetnek, amelyekben a 
helyi, területi népi kézművesség, a népművészet 
hagyományai és értékei, a népművészek tudásalapú 
tárgymegújító törekvései, alkotásai jelennek meg. 

A programhoz csatlakozó helyszínek/műhelyek olyan 
programokat biztosítanak, ahol gyerekek, felnőttek 
egyaránt megismerkedhetnek a népi kézművesség 
különböző területeivel, megismerhetik az alkotás 
örömét, olyan használati tárgyakat készíthetnek, 
melyek az adott tevékenységekre, helyszínekre 
emlékeztetik majd a résztvevőket, a visszatérés 
reményében.



Népi Kézműves Alkotóházak Orzságos Egyesülete

www.nesz.hu

Népművészeti Egyesületek Szövetsége

neszfolk@nesz.hu

Szervezők:

Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete

Népművészeti Egyesületek Szövetsége

Hagyományok Háza



Bihari Népművészeti 


Egyesület Alkotóháza

Az alkotóház kultúrtörténeti értéke, hogy 

tisztviselőcsalád gyermekeként itt született és töltötte 

gyermekéveit Jelenits István piarista teológus, író, 

irodalomtörténész, aki napjainkban is gyakori 

látogatónk. Az alkotóház az egyesület működésének 

bázisa. A ház és az udvar ad otthont a szakmai 

tevékenységeknek: szakkörök, tanfolyamok, gyermek- és 

felnőtt alkotótáborok, családi és csoportos játszóházak 

szerveződnek folyamatosan. 
4100 Berettyóújfalu, Tavasz krt. 10.


nepmuv93@gmail.com 


+36 54 400-146 +36 20 586-0181


www.berettyobne.hu



m e s t e r e i n k  
kezeinek dícsérete 

2022. április 1.
9,00-12,00 óra között 13,00-15,30 óra között

fazekas foglalkozás: tároló edény 
készítése, 

bőrkarkötő készítése, körmönfonás,

nemezgyűrű készítés,vesszőfonás: 
gúzskészítés,

célbadobós játék gúzzsal, 
pányvázás, kötélugrás

Körjáték: Hajlik a meggyfa 


fazekas foglalkozás: tároló edény 
készítése,  bőr fejdísz készítése


szűrrátétes könyvjelző készítése,

 gúzs készítése,  körmönfonás,


nemezgyűrű készítés,

ügyességi játékok gúzzsal, 

célbadobás,

Gyermekjáték: Szent Erzsébet hídja


Óvodás korosztály számára Alsó tagozatos korcsoportnak

2022. április 2.
9,00-12,00 és 13,00-15,30 között

Ritka mesterség bemutatása: tűzzománc készítés.

Kézműves mesterség bemutató: vesszőfonás, szűrrátét-készítés ezt követően 
gyakorlati foglalkozás

Fazekas foglalkozás: tároló és ivó edény készítése, korongozás felnőtteknek, jó 
idő esetén, az udvaron. 

Játékfűzés, dalos játékok, udvari mozgásos játékok célba dobóbéka, diótörő

Táncház délelőtt és délután

Tudásátadás családoknak

Európai Művészet és Kézművesség Napjai




