
Kedves Barátaim, Ismerőseim!

Felhívom a családok, a nagymamák és nagypapák figyelmét arra, hogy 2016. november 19-
én, szombaton 10-14 óra között a Józsa Judit Galéria (1054 Bp. Városház u. 1.) ad otthont az
EGY  CSIPETNYI  ERDÉLY  című  interaktív  műhelyfoglalkozásnak.  A  foglalkozásokat
Kányádi Sándor költő unokahúga, a külföldön és hazánkban is ismert és elismert Benedekffy
Katalin énekművész, operaénekes vezeti.
Az Egy csipetnyi Erdély  Interaktív foglalkozáson 10 órától 11:30-ig a családokat és a 
fiatalokat várjuk, 11:30-tól 13 óráig a nyugdíjasok számára tartunk foglalkozásokat.

EGY CSIPETNYI ERDÉLY

Interaktív műhelyfoglalkozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol meséken, balladákon, 
népdalokon keresztül járjuk be Erdély kulturális szellemiségét. 

Benedekffy Katalin énekművész, operaénekes olyan közösségkovácsoló művészeti műhelyt
álmodott meg, mely nem csak fontosnak tartja és tiszteli az elődök hagyományát, kultúráját és
nyelvét, hanem ápolja, feleleveníti játékosan, interaktív módon újra felidézi azokat, miközben
egy igazi  nagy közösségé,  családdá kovácsolja  annak résztvevőit.  Egy olyan  kulturális  és
művészeti közeggé, melybe jó beletartozni, ahol az emberek tisztelik és elfogadják egymást,
ahol megtapasztalhatjuk az adás és kapás örömét is.

A  tartalmas  programterven  túl,  megismerkedhetünk  különleges  és  nagyszerű  emberekkel,
közismert személyiségekkel, a művészeti ágak kiváló képviselőitől a fejlesztő pedagógusokon
át,  egészen  a  gazdasági  szakemberekig.  Mindeközben  dalokon,  verseken,  balladákon,
történeteken,  meséken,  képeken,  közös  nagy  beszélgetéseken,  hagyományok  ápolásán
keresztül elevenítjük fel Székelyföld és Erdély kultúráját.

Örömmel és szeretettel  hívunk minden olyan családot,  édesanyát,  édesapát,  gyermekeikkel
nagymamát  és  nagypapát  unokáikkal  együtt,  hogy fedezzék  fel  velünk  Erdély  csodáit  az
elfeledett vagy elfeledettnek hitt történeteket, népdalokat, népi hagyományainkat, kulturális



értékeink gyökereit  együtt  a mai  élő,  létező kultúrával,  melyeket  játékos formában együtt,
eljátszva tanulunk meg, hogy örökre megmaradjanak bennünk.

IDŐPONTOK
minden szombaton (november 19-től)

A foglalkozások időtartama: 90 perc
1. Csoport, családosoknak és fiatal felnőtteknek: 
10:00-től 11:30h -ig, max. 10-15 fő 
2. Csoport, nyugdíjasoknak: 11:30-tól 13h -ig, max. 10-15 fő 

ÁRAK:
Részvételi díj: 1.500,- Ft/fő/alkalom 
Kedvezmény (családos, csoportos): 3 fő felett 1.000,- Ft/fő/alkalom

Jelentkezés és további információ:

www.csipeterdely.hu
+70 281 2812
info@csipeterdely.hu

(Benedekffy Katalin 
bemutatkozó portfóliója (pdf)
honlapja: www.benedekffykatalin.hu)

http://www.benedekffykatalin.hu/
http://www.csipeterdely.hu/galeria/benedekffykatalin_16jul.pdf
mailto:info@csipeterdely.hu
http://www.csipeterdely.hu/
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