BALATONI HEKK 2.0

2016. június 29. - július 5. / Csopak

A Hello Wood Balatoni Hekk új formátummal jelentkezik!
2016. június 29-én 4. alkalommal rendezzük meg a faluval való szoros együttműködés jegyében csopaki
építésztáborunkat. Az idei építészeti alkotófesztiválon részt vesz az összes magyarországi építészeti képzést
folytató egyetem. A program egyfelől szeretne felületet biztosítani az építészképzésben részt vevő intézmények
számára a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére és a közös alkotásra, másrészt célja egy olyan építészeti
program fejlesztése és megvalósítása, mely képes egy település, közösség épített környezetének fejlesztésére.
A választott helyszínen olyan építészeti projektek, objektek, installációk születését várjuk, melyek hosszú
évekig szolgálják majd a helyi lakosok és a Csopakra látogató turisták igényeit, valamint vizuálisan fejlesztik és
gazdagítják a település képét.
A tábor az alábbi intézmények részvételével zajlik:
Budapesti Metropolitan Egyetem | Bene Tamás, Bodonyi Zoltán, Pintér Márton
Budapesti Műszaki Egyetem | Lassu Péter, Pálóczi Tibor
Debreceni Egyetem | Szentirmai Tamás, Török Dávid, Zombor Gábor
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | Vass-Eysen Áron
Nyugat-magyarországi Egyetem | Herczeg Tamás, U. Nagy Gábor
Pécsi Tudományegyetem | Getto Tamás, Sztranyák Gergely
Széchenyi István Egyetem | Czigány Tamás, Élő József, Tátrai Ádám
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar | Borbás Péter, Rohoska Csaba
Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar | Zelenák Fruzsina, Valkai Csaba

A PROGRAM
A Hello Wood Hekk programja is megújul. Az eddig megszokottól eltérően idén az egyetemek saját
csapatvezetőkkel és saját csapattal indulhatnak, hogy összemérjék erejüket. Az egyetemi csapatok célja,
hogy alaposabban előkészített, jól megtervezett, a környezettel jól kommunikáló, jól használható és időtálló
alkotások születhessenek. Azt reméljük, hogy ennek köszönhetően a munka még nagyobb hatékonysággal és
még precízebben alakulhat, mint a korábbi években.

Az idei tábor leg jobbnak ítélt alkotását készítő egyetem nyereménye
500.000 forint értékű faanyag és 500.000 forint, melyet saját
alkotótáborának szervezésére és lebonyolítására fordíthat!
A táborba olyan diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen vesznek részt egy közös
gondolkodásra épülő alkotófolyamatban, mely egy egy hetes helyszíni építéssel
zárul. Olyan résztvevők jelentkezését várjuk, akik az alkotás, a csinálva tanulás
élményén túl a hazai építészeti oktatás kérdései, dilemmái és jövője iránt is
érdeklődnek, és kíváncsiak a szakma hazai fiatal és talán a jövőben meghatározó
szereplőire. Olyan felületet szeretnénk biztosítani, ahol diákok és oktatók az
építés folyamatán keresztül az oktatás helyzetéről, hasznosságáról és lehetséges
irányairól is beszélhetnek.

JELENTKEZÉS
A Hello Wood Balatoni Hekk új formátuma a részvétel és a jelentkezés menetét is sok tekintetben
megváltoztatja.
A táborra egyetemi csapatok jelentkezését várjuk, melyet jellemzően minden egyetem két építész oktatója
vezet. Az oktatók a nyári alkotótábort megelőzően a tervek kidolgozásáért is felelnek. A kilenc résztvevő
egyetem mindegyike egy-egy előre kiválasztott csopaki helyszínre kell, hogy megtervezze, majd kivitelezze
installációját. A kilenc helyszínt és a kilenc egyetemet sorsolás útján rendeljük egymás mellé. A csapatok tehát
az így, véletlenszerűen kialakult helyszínen készíthetik el alkotásaikat. Az egyes egyetemek csapatai a tábor
előtt közösen az adott területre készítik el koncepcióikat, melyet a tábor alatt kiviteleznek.
A nyertes csapatot a résztvevő egyetemek választják ki, úgy, hogy az elkészült alkotásokra szavaznak.
(Természetesen egy csapat sem szavazhat saját alkotására! :) ) Az így leadott összesen kilenc szavazat a Hello
Wood és a Csopaki Önkormányzat voksával egészül ki, illetve egy szavazat jár annak a csapatnak, amelyik a
záróestére a legtöbb szurkolót hívja össze Csopakra.

A jelentkezés menete:
1. Jelentkezési űrlap
Kérjük töltsd ki a jelentkezési űrlapot ITT.
2. Portfolió
Maximum egy A3-as oldalra rendezett szakmai tablót kérünk, amely tartalmazza eddigi munkáidat. Arra is
kíváncsiak vagyunk, hogy esetleg részt vettél-e már hasonló projektekben, hogy milyen a problémamegoldó
készséged, milyen a szokványostól eltérő munkákban vettél részt, és minden másra is, ami hasznára válhat az
alkotótábornak.
Portfóliód küldd el a workshop@hellowood.eu címre 2016. május 6. éjfélig!
A pályázatokat legkésőbb 2016. május 11-ig elbíráljuk. Erről e-mailben értesítünk, amelyben minden további
tennivalóról is találsz információt. A pályázati részvétel ingyenes.

MIT NYÚJT A HELLO WOOD BALATONI HEKK?
- a hazai építészetoktatás leg javát képviselő workshopvezetőket
- olyan felületet, ahol a hazai építészeti oktatás színe-javával mérheted össze tudásod Pécstől Győrig,
Debrecentől Sopronig
- megismerkedhetsz a hazai intézmények diákjaival, oktatóival, módszereikkel, sikereikkel és dilemmáikkal
- valós igényekre reagáló, a kulturális gyökerekhez szorosan kötődő installációk megvalósítását
- a tábor idejére szerszámokat és az egyéb szükséges infrastruktúrát
- 2-3 m3 tetszőlegesen gyalult faanyagot minden egyes csapatnak az alkotáshoz
- teljes ellátást, ami tartalmazza a szállást, valamint a napi háromszori étkezést
- olyan szakmai színvonalat, mely egyedülálló módon gazdagítja portfóliódat és különleges szakmai 		
képességeidet
- a hamisítatlan Hello Wood hangulatot és egy életre szóló közösségi élményt

KÖLTSÉGEK
A Hello Wood tábor non-profit kezdeményezés, amely partnereink, önkénteseink és pályázatok segítségével
valósul meg, de a programok lebonyolításához a Te hozzájárulásod is nélkülözhetetlen, amelynek összege
45.000 Ft. Ezért az összegért cserébe biztosítva lesz számodra a kiemelkedően jó hangulat, étkezés (3x),
szállás, valamint a workshopokhoz szükséges eszközök, anyagok, jó dj-k és koncertek.
8
Fontos: amennyiben a tábort megelőző 2 héten belül visszavonnád részvételi szándékodat, a befizetett
részvételi díj 20%-át felszámoljuk adminisztrációs költségként.

Ösztöndíj

Szociális alapon 10 támogatott helyet tudunk biztosítani. Az ösztöndíjban részesült jelentkezők 50%
6 annyit kell tenned, hogy a benyújtott
kedvezménnyel vehetnek részt a programban. Az igényléshez mindössze
szociális kérelmedet az egyetem által kiállított levéllel igazolod és elküldöd a workshop@hellowood.eu-ra.
Fontos: nem kérjük a teljes dokumentációt, csupán a leadás tényét igazoló levelet.
A szociális kérelem mellett a portfólió alapján választjuk ki az ösztöndíjas helyeket.

FONTOS TUDNIVALÓK
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Jelentkezési határidő: 2016. május 6.
A Balatoni Hekk dátuma, helyszíne: 2016. június 29. - július 5., Csopak
Bővebben a Hello Wood-ról:
www.hellowood.eu
www.flickr.com/photos/hellowood123
www.vimeo.com/hellowood
www.facebook.com/HelloWood
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Ha kérdésed van a program menetével, formájával kapcsolatban, ne habozz, kérdezz!
Kérdéseid szintén a workshop@hellowood.eu címen teheted fel.
Izgatottan várjuk jelentkezésedet!
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