A Szent-Györgyi Albert Agóra
szakkörei, művészeti csoportjai
2018/2019
Néptánc szakkör Tökmag csoport

8-9. életévüket betöltött, már nem kezdő kisfiúk és kislányok jelentkezését várjuk.
IDŐPONTJA: kedd, csütörtök: 16.30-18.00-ig
VEZETI: Tamás Ildikó

Moderntánc szakkör

Modern balett, klasszikus balett alapok, musicalek, színházi táncok.
Induló csoportok: óvodás, alsó- felső tagozatos és középiskolás
VEZETI: Kerek Tímea
A TÁNCCSOPORT MUNKÁJÁRÓL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS, TEL.: +36/70/257-7767
és az Akropolis Táncszínház facebook oldalán.

Játsszunk tudományt! szakkör 6-10 évesek számára
Tematikus foglalkozásainkon a szakkör tagjai egyénileg és csoportosan végzett kísérletekkel, közvetlen
tapasztalatszerzés útján ismerkednek meg természettudományos jelenségekkel. A gyerekek igazi élményként
élik meg a felfedezést, kutatást.
IDŐPONTJA: szerda, 16.30-18.00-ig
A SZAKKÖR október 3-án KEZDI MEG MUNKÁJÁT.
VEZETI: Dr. Papp Katalin
Kötélugró szakkör 6 éves kortól fiúk és lányok részére
A kötelekkel történő szórakoztató, változatos, mozgáskoordináció- és állóképesség fejlesztés kezdő és haladó
szinteken történik. Az edzéseken fontos szerepet kapnak a nyújtó gyakorlatok és a kreativitás is. A zenés,
látványos bemutató programok, talajtorna és táncos elemeket is tartalmaznak.
KEZDŐ: szerda 17.00
RÉGI NÖVENDÉKEK: hétfő 17.00
VEZETI: Selmeczi Tímea
Grimaszk színjátszó szakkör

Nagyratörő álmaid közt szerepel a színészmesterség, a rendezés vagy a dramaturg szakma? Esetleg
drámatagozatra jelentkeznél? Akkor Téged keresünk! Itt kipróbálhatod magad! Jó hangulatú társaság
tagjaként tanulhatod meg a színjátszás alapjait, a darabválasztástól egészen a bemutatóig.
IDŐPONTJA: péntek, 15.00-17.00-ig
VEZETI: Horváth-Kulik Szilvia - drámapedagógus, gyermekszínjátszó rendező TEL.: +36/20/501-2811

Fotó szakkör 10-18 éveseknek

Jelentkezési feltétel: digitális manuálisan állítható fényképezőgép. A szakkör programja: közös fotózás, a
képek megbeszélése, találkozás profi fotósokkal, tematikus programok látogatása. Jelentkezhetnek kezdő és
haladó diákok, akik rendelkeznek a megadott paraméterekkel rendelkező saját fényképezőgéppel.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 2018. szeptember 28. péntek 17.00-23.00, a Kutatók éjszakáján.

Tűzzománc szakkör

A szakkör során egyszerű tematikát követve, inspiráló témákkal kiegészítve lehetőség van festő-, huzal-,
sodrony-, és rekeszzománc technikákkal, valamint ötvöstechnikákkal (fűrészelés,domborítás)
ékszerek,ékszerkollekciók készítésére. Emellett egyszerűbb festőzománc tárgyak: kisebb-nagyobb kép,
falióra, név- és házszámtábla is készíthető.
Időpontja: szeptember 13., szeptember 27. csütörtök, 17.00-20.00
Részvétel regisztrációhoz kötött: csokikati@gmail.com TEL.: +36/20/430-0707

Mókás Bocsok Bábcsoport

Az egri Gyermekbábosok Országos Fesztiváljának többszörös díjasa. Ha szereted a meséket, érdekel a bábok
világa, ha kíváncsi vagy a titkokra itt a helyed! 6 éves kortól várjuk jelentkezésed! Szakköri formában
megismerkedhetsz a különféle bábtechnikákkal és a bábkészítés rejtelmeivel.
IDŐPONTJA: szombat 9.00-12.00 szerda 17.30-19.00
TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: szeptember 8., szombat 9.00.
JELENTKEZNI LEHET: Huszárné Dégi Éva, MŰVÉSZTANÁRTÓL. TEL.: +36/20/524-8510
E-MAIL: huszde@citromail.hu WEB: www.mokasbocsok.hu

Karate szakkör

A Kyokushin Karate a tradicionális stílusok közé sorolható. A technikai anyagba tartozik az állás, védés, ütés
és rúgás mozdulatai.
IDŐPONTJA: hétfő, csütörtök, 18.30-20.00-ig
VEZETI: Bakó András karate oktató TEL.: +36/30/461-9863
MAIL: osu-no@freemail.hu

MediBall szakkör

Kínai eredetű labdajáték, a Tai Chi körkörös mozdulataira épül, lágy és ugyanakkor dinamikus
mozgásművészet. Egyénileg, párban és csoportban is játszható. Minden korosztálynak ajánlott
5 éves kortól.
IDŐPONTJA: péntek, 16.00-17.30
JELENTKEZÉS: Bakó András mediball oktatónál
TEL.: +36/30/461-9863, MAIL: osu-no@freemail.hu

Gombfoci

Egy régi sportág alapjaival és versenyzési szabályaival ismerkedhetnek meg az érdeklődő diákok, fiatalok és
felnőttek.
IDŐPONTJA: péntek, 15.00-18.00-ig

Lego Robotika szakkör 10-16 éves gyerekeknek!

A LEGO Mindstorms EV3 készletből robotokat tervezünk, építünk. Ezeket megtanítjuk arra, hogy reagáljanak a
külvilágra, döntéseket hozzanak, és akár önállóan hajtsanak végre feladatokat. A szakkör nem igényel saját LEGO
Mindstorms robot készletet, de ha van saját összerakott robotod, hozd magaddal!
A csoport októbertől kezdi meg munkáját.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 2018. szeptember 28. péntek 17.00-23.00, a Kutatók éjszakáján.

Filmes szakkör

Filmes szakkör indul mindazok számára, akik YouTube csatornán szeretnének közzé tenni videókat, vlogot
indítanának, vagy bármilyen céllal szeretnének saját maguk videókat készíteni. Mindenkit várunk, akit a
filmkészítés érdekel: a forgatókönyvtől a bemutatóig. Olyan gyakorlati tudásra tehetsz szert, amelynek
segítségével igényes, élvezhető filmeket tudsz önállóan készíteni.
IDŐPONTJA: szerda 17.00-18.30
SZAKKÖRVEZETŐ: Szilágyi Gábor

A szakkörökre, művészeti csoportokra a foglalkozások időpontjában lehet
jelentkezni a Szent- Györgyi Albert Agórában.
Szeged, Kálvária sgt. 23. Tel.:+36(62)563-480

