Szolnok Közkincs – Kerekasztal 2008-2009.
ADATLAP
A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
MŰVÉSZETI ÉS
EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL
Csoport neve: Obszidián Együttes
Tevékenységi kör, a csoport rövid bemutatása:

2007. december 6-án alakult a három tagú "Kyara&Barátai" zenekarból, immár négy taggal,
és új névvel. Tagok: Túró Mónika (Kyara) - ének, szöveg, zene, Majoros Tünde Zsuzsanna
(Ashrel) - ének, szöveg, zene, Barhács László (Lac) - gitár, ének, szöveg, zene, Szabó Kálmán
(Johny) - billentyű, zene. A csapatot igazi művészlelkű emberek alkotják, hiszen a szolnoki
Aranysor Íróklub tagjaiként évek óta verselnek, fotóznak, filmeznek, azaz, alkotnak. A közös
munka olyannyira inspirálta a csapatot, hogy rövid idő alatt megszületett egy CD-re való saját
zenei anyag. Jelenleg még lázasan dolgoznak az együttes image-n, a dalok hangszerelésén, a
stúdió felvételek előkészítésén. Ízlésük közel áll a romantikus irodalom stílusjegyeihez, így
zenéikben a lírai műfaj dominál. Dalaik, szöveg centrikusak, nagy hangsúlyt fektetnek a
mélyebb mondanivalóra.

Működési helye: Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
Szolnok, Karczag László út 2.
Vezető neve: Barhács László
Vezető elérhetősége (telefonszám, e-mail): 70/311-4169
Kapcsolattartó neve: Balázsiné Gődér Ágnes
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail): 20/570-0305
Csoport létszáma: 4 fő

Milyen produkcióval/produkciókkal vállal fellépést: zenés rendezvény
A produkció időtartama: 30-60 perc
A fellépés díja: útiköltség+megbeszélés tárgya
Számlaképes e: nem
Technikai igények (színpad, hangosítás stb.): hangosítás
Egyéb a fellépéshez kapcsolódó igények (pl.: öltöző): öltöző
Megjegyzés: -

Szolnok Közkincs – Kerekasztal 2008-2009.
ADATLAP
A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
MŰVÉSZETI ÉS
EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL
Csoport neve: Kamilla Foltvarró kör
Tevékenységi kör, a csoport rövid bemutatása:
A Kamilla Foltvarró Kör a Széchenyi lakótelepen működik 2000. óta. A foltvarró kör havonta
két alkalommal tartja foglalkozásait, melyet immár nyolc éve a szolnoki Ruhaipari
Szakközépiskola szakoktatója vezet. Évente két alkalommal rendeznek kiállítást az újonnan
elkészült munkákból. Több munkájuk az intézmény gyermekkönyvtárában is megtalálható.
Alakulásakor célja volt új közösség létrehozása a lakótelepen élő háziasszonyok, nők,
kismamák számára. Feladatunk volt ezt az Angliából származó kézimunka technikát széles
körben megismertetnünk. Mára nagy divat lett, és praktikus megoldás, hiszen az otthoni
„dirib-darab rongyokból” szebbnél szebb alkotások születtek. Ezt úgy lehetett elérni, hogy a
szakkör vezetője nagy hozzáértéssel, lépésről-lépésre tanítja meg az érdeklődőkkel a
foltvarrás technikáját, az alaptól az egészen magas színvonalig.
Az intézmény gyermek és felnőtt kézműves foglalkozásain rendszeresen képviseltetik
magukat, bemutatókat tartanak.

Működési helye: Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
Szolnok, Karczag László út 2.
Vezető neve: Ondok Lászlóné
Vezető elérhetősége (telefonszám, e-mail): 20/3818-365
Kapcsolattartó neve: Balázsiné Gődér Ágnes
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail): 20/570-0305
Csoport létszáma: 15-20 fő
Milyen produkcióval/produkciókkal vállal fellépést: kézműves foglalkozás,
foltvarrás technikai készítés
bemutatója
A produkció időtartama: változó, 30-90 perc
A fellépés díja: megbeszélés tárgya

Számlaképes e: nem
Technikai igények (színpad, hangosítás stb.): asztal(ok)
Egyéb a fellépéshez kapcsolódó igények (pl.: öltöző): Megjegyzés: -
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ADATLAP
A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
MŰVÉSZETI ÉS
EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL

Csoport neve: Aranysor Íróklub

Tevékenységi kör, a csoport rövid bemutatása:
Az Aranysor Íróklub 1998-ban alakult meg Szolnokon, a klub célja a városban és a megyében
élő
alkotók
tevékenységének
összefogása,
publikálási
lehetőség
biztosítása.
Klubfoglalkozásaikon, valamint a közönség számára rendezett irodalmi műsorokon és
felolvasó esteken szeretnék írásaikat és a kortárs irodalmat népszerűsíteni.

Bővebb információ: http://aranysor.gportal.hu/
Működési helye: Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
Szolnok, Karczag László út 2.
Vezető neve: Kádi Péter
Vezető elérhetősége (telefonszám, e-mail): 30/293-1882
Kapcsolattartó neve: Balázsiné Gődér Ágnes

Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail): 20/570-0305
Csoport létszáma: 10-15 fő
Milyen produkcióval/produkciókkal vállal fellépést: vers, próza, irodalmi estek
A produkció időtartama: változó, 10-90 perc
A fellépés díja: útiköltség, vendéglátás
Számlaképes e: nem
Technikai igények (színpad, hangosítás stb.): színpad, hangosítás
Egyéb a fellépéshez kapcsolódó igények (pl.: öltöző):
Megjegyzés:
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ADATLAP
A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
MŰVÉSZETI ÉS
EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL
Csoport neve: Szolnoki Csipkekör
Tevékenységi kör, a csoport rövid bemutatása:
2007. évben szerveztük meg intézményünkben azt a szakkört, melynek célja, hogy a szolnoki
varrott csipke újraéledjen és fennmaradjon. A szakkör Szolnoki Csipke Kör néven indult. 12
szolnoki kézimunkázó asszony kezdte el tanulni a csipkekészítés fortélyait. A szakkörvezető
régóta foglalkozik a szolnoki csipke készítésével. Szívesen vállalkozott arra, hogy másoknak
is megtanítsa a szolnoki varrott csipke készítését. A kör havi két alkalommal tart
foglalkozásokat. A foglalkozások alkalmával lépésről lépésre ismerték meg a résztvevők a
szolnoki csipke készítésének alapjait.

Működési helye: Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
Szolnok, Karczag László út 2.
Vezető neve: Sziráki Éva
Vezető elérhetősége (telefonszám, e-mail): 56/494-348
20/536-5172
Kapcsolattartó neve: Balázsiné Gődér Ágnes
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail): 20/570-0305
Csoport létszáma: 25 fő
Milyen produkcióval/produkciókkal vállal fellépést: kézműves foglalkozás,
csipkekészítés bemutatója
A produkció időtartama: változó, 10-90 perc
A fellépés díja: megbeszélés tárgya
Számlaképes e: nem

Technikai igények (színpad, hangosítás stb.): asztal(ok)
Egyéb a fellépéshez kapcsolódó igények (pl.: öltöző): Megjegyzés: -
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ADATLAP
A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
MŰVÉSZETI ÉS
EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL
Csoport neve: Gyöngyfűző szakkör
Tevékenységi kör, a csoport rövid bemutatása:
2006 novemberében indítottuk szakkörünket olyan felnőttek számára, akinek kedve volt
szerencsét próbálni a gyöngyök varázslatos világába.
A mai világban, ahol szinte mindent készen is meg lehet vásárolni, a sorozatban gyártott
ékszerrel szemben hatalmas értéket képvisel a saját kezűleg elkészített dísz.
A gyöngyözés hasznos „játék” minden korosztálynak. Fejleszti a kézügyességet, az alkotó-és
kreatív képességet, formaérzéket, megmozgatja a képzeletet.
A szakkör vezetését egy a gyöngyfűzést felsőfokon művelő ékszerkészítő vállalta, aki a
foglalkozásokon új mintákkal, ötletekkel, rajzokkal, fűzésmintákkal ismertette meg a
résztvevőket.

Működési helye: Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
Szolnok, Karczag László út 2.
Vezető neve: Tőrös Jánosné
Vezető elérhetősége (telefonszám, e-mail): 70/425-8783
Kapcsolattartó neve: Balázsiné Gődér Ágnes
Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail): 20/570-0305
Csoport létszáma: 15-20 fő
Milyen produkcióval/produkciókkal vállal fellépést: kézműves foglalkozás,
gyöngy ékszer készítés bemutatója
A produkció időtartama: változó, 30-90 perc
A fellépés díja: megbeszélés tárgya
Számlaképes e: nem

Technikai igények (színpad, hangosítás stb.): asztal(ok)
Egyéb a fellépéshez kapcsolódó igények (pl.: öltöző): Megjegyzés: -

