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PROGRAMOK 2015.

2015. év első félévének tevékenysége
- WEKKA kézműves műhely 7-14 éves gyerekeknek Bröszlt Éva vezetésével.
Időpontok:
2015.
január
17.,
február
14.,
március
14.,
április
A résztvevők száma átlagban 14-15 fő. Célközönség: 7-13 éves gyerekek.
Eredmény: gyerekek kreativitásának fejlesztése, ízlésformálás. A részvétel díjtalan volt.

11.

- Bárányos húsvéti készülődés c. rendezvény támogatása. Hagyományőrző, közösségi
program.
Időpont: 2015. március 28.
Programok:
16.30-tól: Angyalbárányok – magyar népmese az Évkerék Társulat előadásában. Élőszereplős
mesejáték 5 éves kortól.
17.30-tól: Tojásírás nagylánykáknak és legényeknek (6 éves kortól)
17.30-tól: Kézműves foglalkozás kisebbeknek: bárányka készítés (4 éves kortól)
Ezen a rendezvényen nyitottuk meg a "Húsvét anno" című kiállításunkat.
Eredmény: hagyományok ápolás
Résztvevők: 83 fő
- IV. Wekerlefeszt Művészeti Találkozó támogatása. GYEREKfeszt programjainak
megszervezése és finanszírozása, mely a családok számára ingyenes volt.
Időpont: 2015. április 18-19.
Programok:
10.00-11.00 Mesék hetedhét országból - Juhász Magda költő, meseíró mesél
10.30-12.00 Hazánk házai Wekerlén - M. Port Irén építész előadással egybekötött
makettkészítése 6-14 éves gyerekeknek
11.00-12.00 Perdülj, fordulj! - gyimesi gyermektáncház Halmos Kata, Geröly
Tamás és Gombai Tamás zenészek közreműködésével
11.30-13.00 Festett üvegablakok az építészetben - üvegfestés Homoki Anikó üvegművésszel
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Egész délelőtt kézműves foglalkozások:
- Textiljátékok készítése Udvari Hajnalka textilművésszel
- Vándorlegény útnak indul - meseforgó készítése Pleszkán Orsi mesefestővel
- Füzetanimáció készítése Pál Csaba festőművésszel
Résztvevők száma: 120 fő
Eredmény: helyi kulturális kezdeményezések segítése és felkarolása, művészeti érzékenység
fejlesztése, kreativitás fejlesztése

- Wekerlei Kultúrház Petur utcai történetének 35. éves évfordulójára tervezett ünnepi
rendezvény támogatása: Házünnep
Időpont: 2015. június 6.
Programok:
16.00-16.30 Elmúlt 35 év – kiállításmegnyitó
• Fellép: Halmos Kata népdalénekes
• Házkenyér felszelése – közös kóstolás (Támogató: Panelpék)
16.30-17.15 Az élet kenyere – születésnapi ősbemutató bábszínház Tatai Vera és Tatai Zsolt
bábművészekkel, a Tatay Színház bemutatója.
16.30-19.00 Játékok és fejtörők a ház történetéről Pék-játék, lisztes játszóház – aratástól a
kenyérsütésig. Kézi malom használata, közös szitálás, őrlés, dagasztás, nyújtás. A kertben
felállított kemencében mindenki ropogósra sütheti a saját maga által elkészített perecet is.
16.30-19.00 Óriás malom – társasjáték liszteszsákkal
A részvétel ingyenes volt.
Részvevők száma: 140 fő
Eredmény: közösségépítés, helyi kulturális és épített örökség ápolása, helytörténeti
ismeretterjesztés
- Nyári kézműves Dekor-Álom c. gyerektábor.
Időpont: 2015. június 22-26.

2015. év második félévének tevékenysége
- WEKKA Kézműves műhely keretében 4 foglalkozást tartottunk Brösztl Éva vezetésével:
- Szeptember 12., szombat 10.00-12.00 - A nyár emléke – mini strand, tengerpart készítése
- Október 10., szombat 10.00-12.00 - Mókás hűtőmágnesek kupakból és dekorgumiból
- November 21., szombat 10.00-12.00 - Papírszínházi mese – színház cipősdobozból
- December 12., szombat 10.00-13.00 - Meglepetés a fa alá – pavelpol textil szobrászat,
üvegdíszítés
A résztvevők száma átlagban 14-15 fő. Célközönség: 7-13 éves gyerekek.
Eredmény: gyerekek kreativitásának fejlesztése, ízlésformálás. A részvétel díjtalan volt.
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- Svéd nap támogatása a Wekerlei Kultúrház nemzeteket bemutató komplex,
ismeretterjesztő sorozatásnak.
Időpont: 2015. november 14.
Támogatás: kézműves foglalkozás eszköz támogatása
Résztvevő előadók és protokoll vendégek megvendégelésének támogatása
Résztvevők száma a rendezvényen: 400 fő vett részt.
Eredmény: egyetemes kultúra értékeinek terjesztése, kulturális ismeretterjesztés fiataloknak és
felnőtteknek a kézműves foglalkozásokon keresztül (afrikai, francia), non-formális tanulási
módszerek használata, közösségépítés
A részvétel díjtalan volt.
- Madárlesen című program és pályázat támogatása
Ideje: 2015. november 21.
Résztvevők száma: 181 fő
Kézműves foglalkozás tiszteletdíjának kifizetése
Pályázati zsűritagok megajándékozás
Eredmény: környezeti nevelés támogatása és népszerűsítése a Kerületi környezetvédelmi
versenyen, környezettudatos szemlélet és a természet szeretetének erősítése a fiatalok
körében, családépítő program
A részvétel díjtalan volt.
- Adventi készülődés
Ideje: 2015. november 28.
Résztvevők száma: 136 fő
A koszorúkötés alapanyagainak megvásárlása.
Eredmény: Adventi készülődés c. rendezvényen hagyományok ápolása a helyi közösségben,
közösségépítés, koszorú, mézeskalács és karácsonyi tárgyak készítése.
A részvétel díjtalan volt.
- Titkos készülődés című rendezvényt a gyerekeknek szaloncukor vásárlásával támogattuk;
Közösen ajándékok és karácsonyi kiegészítők készítése;
Időpont: 2015. december 19.
Résztvevők száma: 25 fő
Eredmény: közösségépítés, kreativitásfejlesztés.
A részvétel díjtalan volt.
- Találkozások - 3 részből álló beszélgetés-sorozat (mentalista, Bach-terápia, meseterápia)
Kötetlen beszélgetés ismeretterjesztő céllal felnőtteknek. Részvevők száma: 10-15 fő
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