
AVK - tábor  2002. 

 
Helyszín: ismert, kedves helyünkön, Bükkmogyorósdon, Szilvásváradtól néhány km-re, az iskolanővérek 

üdülőházában. 
Cím: Bükkmogyorósd,  régi iskolaépület a templom mellett;  telefon: 48 / 441 - 087 

Időpont: 2002. július 12. és 20. között, az alább részletezett turnusokban. 

Résztvevők: a videós AVK-évfolyam tagjai, a Patrona Hungariae és a Piarista Gimnázium diákjai. A ház 
nagysága lehetővé teszi akár harminc fő egyidejű táborozását is, a felszerelés korlátozott volta viszont az évfo-
lyam bontását teszi szükségessé. Ezért tavalyhoz hasonlóan egymáshoz képest kis időeltolással két hatnapos tur-
nust szervezünk, így lehetővé válik a kamerák és a számítógépek jobb ütemezésű használata.  

Első turnus: július 12 - 17.  (péntektől szerdáig),  az elkészült alkotások bemutatása:   július 17. reggel. 

Második turnus: július 15 - 20.  (hétfőtől szombatig), az alkotások bemutatója:  július 20. szombat. 

Aki akarja, a teljes kilenc napot is a táborban töltheti. 

Utazás: a részleteket, pontos időpontokat majd a következő levél tartalmazza. 

A tábor költsége: az útiköltség oda-vissza összesen kb. 1200 Ft, az étkezés és a ház használata együtt na-
pi 1000 Ft körül lesz, vagyis egy turnus költsége kb. 7000 Ft. Az audiovizuális eszközöket és anyagokat a szakkör 
a Szent József Alapítvány támogatásával ingyen bocsátja a résztvevők használatára. 

A tábor programja: A tábor alapvetően alkotó-tábor jellegű, lehetőség lesz a megismert felszerelések és 
megtanult ismeretek nyugodt körülmények közötti, elmélyült felhasználására, új alkotói tapasztalatok gyűjtésére. 
Esténként pedig a filmtörténet kiemelkedő alkotásaiból tartunk vetítéseket, kiegészítve ezzel is az évközben folyó 
képzést. A táborban elkészült alkotásokat szeptemberben itthon is levetítjük, erre már most szeretettel hívjuk a 
kedves szülőket, érdeklődőket. Természetesen a bükkmogyorósdi bemutatókon is szívesen látunk vendégeket. 

Jelentkezés: az alábbi szelvény beadásával, továbbá 3000 Ft előleg befizetésével legkésőbb május 31-ig. 
 
 

Szeretettel várjuk szakkörös diákjaink jelentkezését a táborra, amely egyben az együtt töltött két 
év lezárása és a szakkörös formában való együtt-munkálkodásunk befejező eseménye is lesz, 

 
Budapest, 2002. május 17.                     Wettstein József 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AVK videoszemle  2002. 
 

 1.  Molnár Ágnes - Szajkó Tímea - Vehovszky Balázs: SZAMBA 

 2. Benyovszky Luca - Töltl Erzsébet - Vass Melinda: JÉGBARLANG 

 3. Dinnyés Annamária - Molnár Éva - Szotyori-Nagy Eszter: ÍGY KÉSZÜLT A RINGATÓ 

 4.  Fábián Alinka - Kiss Borbála - Pál Andrea - Sáróy Krisztina: LÁZÁLOM 

 5. Béres András - Kovács Mihály - Kuslits Béla: RINGATÓ 

       szünet 

 6.  Hillier Ágoston - Szalai Bálint:   A CD-KÜLDETÉS 

 7. Bakó Alexandra - Józsa Veronika - Papp Dorottya: NAPRAFORGÓ 

 8. Béres András - Kovács Mihály - Kuslits Béla: HUNTING 

    A közönségdíjra a következő sorszámú filmet javaslom:   
 


