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Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele

                                   
 

 
Elnökségi értekezlet     

Az elnökség március 17-én tartotta online értekezletét, melyen az alábbi napirendi pontok
voltak: 1. Kitüntetési javaslatok – Király Zsiga, Aranykoszorú, Hagyományőrző díjak
odaítélése, Bessenyei Díj, Csokonai Közösségi díj, Pro Hungarika, Prima Primissima, stb.
megvitatása, döntés; 2. A Nessencia webshop jogi kérdéseinek tisztázása; 3. A tavaszra
tervezett események, rendezvények átalakítása, átütemezésének koncepciója; 4. Az
ifjúsági kérdőív véglegesítése; 5. Aktualitások

Hírek

Az Élő Népművészet - Országos Népművészeti Kiállítás április 22-én, 18 órakor online
tárlatvezetés keretében nyílik meg.   További információ
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Az elmúlt három esztendőben céljaink megvalósításához nagymértékben hozzájárult az
EFOP – 1.12.1.17 – 2017 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program projektje: a
„Hálózatépítés az élő néphagyományért – közösségfejlesztés és tudásbővítés
megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok
erősítésén keresztül”. 
A program keretein belül számtalan hagyományőrző tanácskozás, szakmai workshop,
tábor, közösségi bemutató, konferencia és fesztivál valósult meg; ezek több száz fiatal
érdeklődését keltették fel a népi kézművesség iránt.
Projektünk sikeresen haladt előre, a koronavírus világjárvány megjelenése azonban új
helyzetet teremtett, amelyre reagálnunk kellett, ezért a virtuális térbe költöztünk, és online
kiadványokkal folytattuk a munkánkat; ezek célközönsége a fiatalság volt. Az online
kiadványokban ismert és elismert alkotók szakmai életútját mutattuk be, olyan személyek
munkásságát állítottuk példaként a fiatal alkotók elé, akiknek a munkássága vonzóerőt
jelenthet, és akik a kézműves szakmák átörökítésében élen járnak.
Online kiadványunk olyan hagyományőrző hivatások mestereit mutatja be, akiknek a
szakmai múltja, elért eredményeik ösztönzőleg hathatnak a fiatal generáció számára, és
megmutatják azt, hogy a kézműves tevékenység hogyan teljesít ki életpályákat, hogyan
kovácsol össze alkotó közösségeket. 
Így született meg a „Mesterek és Műhelyek” – Példaértékű életutak című válogatás,
melyet nagy szeretettel ajánlunk minden érdeklődő figyelmébe.   Megnézem
A NESZ, mint Magyarország nagykövete és kézművesei is bekerültek a svájci székhelyű
Michelangelo Foundation által létrehozott Homo Faber guide rangos, nemzetközi online
katalógusba. A 2020. szeptemberében megjelent katalógusban 26 ország 800
kézművese, 350 mesterség, 300 galéria, shop és múzeum mutatkozott be.  A
megjelenéstől mostanáig 214.000 felhasználója volt. Reméljük, hogy egyre több
tagunknak lesz lehetősége bemutatkozni a katalógusban. 
Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 sz. pályázat keretében szervezett  eseményekről
itt tájékozódhatnak.
Várjuk továbbra is azon alkotók, mesterek jelentkezését, akik a pavavedjegy.hu oldalra fel
szeretnének kerülni. Információ a neszfolk@nesz.hu e-mail címen, vagy a 214 31 47-es
telefonszámon kérhető Maucha Katalintól.

 
Pályázat, felhívás

A Szegedi Papucsért Alapítvány, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a
Hagyományok Háza közös pályázatot hirdet, amelynek célja a szegedi papucs
készítésének újragondolása. Felhívás   Jelentkezési lap

 
Zsűrizés

A mindig aktuális zsűrizési időpontok megtalálhatóak itt
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Apáról-Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület

Kalotaszeg kincsei online konferencia Törökszentmiklósról...

          Elolvasom
 

          
 
 
Artera Alapítvány

Képzések...

          Elolvasom
 

          
 
 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület

Az egyesület februári eseményei, hírei...

          Elolvasom          
 
 
Bihari Népművészeti Egyesület 

Kitesszük a szűrét...
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Országos Népművészeti Kiállítás...
Sajtó hírek...
Népművészeti Alkotások a kirakatban...
Zsűrizés április 14-én...

          Elolvasom
 

          
 
       
Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete

Az egyesület eseményei, hírei...

          Elolvasom
 
 
Csillagvirág Népművészeti Egyesület

Magyar-Kínai Kulturális Egyesület delegációja...
Születésnapi...
szervező és előkészítő munka...

          Elolvasom
 

          
 
          
Fehérvári Kézművesek Egyesülete

Szomorúság érte egyesületünket...
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Szeretettel várjuk „online műhelyünkben”!...
Kisfilmek szakköreink vezetőiről...
Kapcsolatunk a Fehérvár TV-vel...

          Elolvasom
 
          
Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület

Az egyesület eseményei, hírei...

          Elolvasom
          
 
 Heves Megyei Népművészeti Egyesület

Bemutatjuk tagjainkat: Torba Ildikó szűrrátét készítő...
„VISELETEK RÉGEN ÉS MA” Országos Viseletkonferencia...

          Elolvasom
 
M-ART

Együttműködés...
Szálról szálra, színről színre...
Élőszavas mesemondás...
Koncert felvétel...
Minták, mesék, mesterségek… on-line konferencia...

          Elolvasom
 

          
 
          
Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete

Csipkekonferencia...
Hímestojások varázsa online kiállítás...

          Elolvasom
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Tojásdíszítők Egyesülete

Online oktatás lehetőségeinek feltárása...
Balogh Ildikó húsvéti programja Kaposváron...
Nemzetünk Hímes Tojásai...
Tervezett programok...

          Elolvasom
 

          
                    
 

 
 

 
Könyvajánló

Ajánljuk mindenki figyelmébe Erdész Judit Mária viseletkészítő könyveit!

    
 
 
Hirdetés

Videós tartalmak készítését (werk filmeket, bemutatók, kiállítások, online megnyitók
felvételét, bemutatkozó, promó jellegű kisfilmek készítését) videóvágást és fotózást vállal
Gajó Dorottya és Zelei Ákos. Fotós tartalmaknál leginkább tárgyak, kiállítások,
bemutatóterek, de akár portrék elkészítését is vállalják.
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Amatőr csapat, tehát ehhez mérten történik a díjszabás, egyéni megbeszélés alapján.
Referencia: 

           - Aurora FolkGlamour fotózásokon werk videók, fotók készítése 
           - Duna Karnevál 2021 plakát fotó
           - Debreczeni Zita fotós, modell werk- és reklámvideók
           - Iszak Eszter műsorvezető videós tartalmak (Youtube)
           További fotók: https://www.instagram.com/zart_photos/
           Érdeklődni az alábbi címen lehet: gajodorka@gmail.com
 
Linkajánló

Páva Védjegy 
Mesterségek Ünnepe
NESZ Facebook oldala
NESZ YouTube csatorna
Mesterségek Ünnepe Facebook oldala
Komatál program
Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért
Európai Kézműves Szövetség
Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete
A Magyar Kézművességért Alapítvány
Hagyományok Háza
Michelangelo Foundation

 

Szerkesztő: Népművészeti Egyesületek Szövetsége           
Valami mást szeretne olvasni hírlevelünkben, vagy szeretné saját
híreit megjelentetni? Írjon nekünk!
 

www.nesz.hu
www.mestersegekunnepe.hu
neszfolk@nesz.hu

 Kövessen minket a Faceook-on is!

 leiratkozás a hírlevélről | feliratkozási adatok frissítése 
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