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PROGAMOK, TEVÉKENYSÉG 2017-BEN

2017. év első félévének tevékenysége
- WEKKA kreatív alkotó műhelyek alkalmai Brösztl Éva kézműves, titkárunk vezetésével
Lezajlott időpontok, témák:
Január 14., szombat 10.00-12.00 - téma: cukiságok zokniból
Február 18. szombat 10.00-12.00 - téma: farsangi álarc, tolltartó készítése
Március 18., szombat 10.00-12.0 - téma: álomcsapda és szélcsengő készítése
Április 8., szombat 10.00-12.00 - téma: húsvéti készülődés
Május 6., szombat 10.00-12.00 - téma: anyák napi készülődés
Eredmény: gyerekek kreativitásának fejlesztése, ízlésformálás.
Részvevők száma átlagban: 16-18 fő
A részvétel díjtalan volt.
- Magyar kultúra napja alkalmából gyermekkönyvtár nyitó mesedélután
Óperenciás tengeren is túl- mesék a kemence mellől a tekergő meseösvénnyel meseelőadóval.
Hangszerbemutatóval
egybekötött
interaktív
zenés
mesefoglalkozás.
Helyszín: Wekerlei Könyvtár új helyszíne (1192 Kós K. tér 9)
Időpont: 2017. január 27.
Létszám: 15 fő
Korosztály: 4-12 évesek + szüleik
Tiszteletdíj támogatása
Eredmény: népmesei kultúra terjesztése, népi hangszerek bemutatása, készségfejlesztés
A részvétel díjtalan volt.
- VI. WekerleFeszt Művészeti Találkozó támogatása
Művészeti előadások, interaktív foglalkozások támogatása.
Időpont: 2017. április 8-9.
Létszám: 80 fő
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Korosztály: felnőttek
Támogatás: Fafúvós együttes anyagköltsége a hangszerbemutatóhoz, nádsípkészítéshez)+
Kmamoro Band zenés bemutató előadása + Wekerlei Montmertre élőzenei produkció
Eredmény: helyi kulturális kezdeményezések segítése és felkarolása, művészeti érzékenység
fejlesztése, kreativitás fejlesztése
A részvétel díjtalan volt.
- Elvarázsolt WKK gyermeknapi rendezvény támogatása.
Időpont: 2017. május 27.
Létszám: 60 gyerek, 90 felnőtt
Korosztály: 3 éves kortól
Támogatás: 15.950 kézműves foglalkozás anyagokra
Eredmény: kreativitásfejlesztés, közösségépítés, kézügyesség fejlesztése, ízlésformálás,
történelmi ismeretterjesztés
A részvétel díjtalan volt.
- Dekor-Álom lakásdekor tábor megszervezése és lebonyolítása
Résztvevők száma: 16 fő
Korosztály: 8-13 éves gyerekek.
Vezette: Bröszt Éva Titkárunk kézműves foglalkozásvezető, játékanimátor

2017 második félévi tervek:
- Folytatjuk a WEKKA kreatív alkotó műhely foglalkozásait Brösztl Éva kézműves,
titkárunk vezetésével. Előzetes jelentkezést csak 2 héttel előtte fogadunk el, mivel nagyon
sokan már a foglalkozáson feliratkoznak a következőre, majd nem jönnek el, így nem
hagynak helyet másoknak.
Tervezett alkalmak:
Szeptember 23. - éma: mókás horgászós játék
Október 21. téma: - bábkészítés meseillusztrációval
November 18. - téma: emojii párna készítése
December 9. - karácsonyi készülődés
A részvétel díjtalan lesz előzetes jelentkezéssel.
- Űrbéli barangolások - Csillagászati nap támogatása
Időpont: október 14., szombat
Tervezett támogatás: PULI csapatának előadói díja
- Vuk és a többiek című program
Időpont: október. 27., péntek
Animáció világnapja alkalmából Dargay Attila műveiből kiállításmegnyitó, filmvetítéssel,
kézművessel 4. osztályosok részére. Vendégünk: Henrik Irén operatőr
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Tervezett támogatás: Henrik Irén megvendégelése, megajándékozása.
- Nemzeteket bemutató sorozatunkban: Dán nap
November 25., szombat
Tervezett támogatás: Babos Eszter társulatának tiszteletdíja az adó 1%-ból gyermek előadás
megtartására.
A rendezvényre a belépés díjtalan lesz.
- Adventi készülődés
Időpont: december 2., szombat
Koszorúkötés, karácsonyi ajtódísz készítése. Anyagbeszerzés a koszorúkra.
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