
AVK - tábor  2003.     ///     Ráadás AVK-tábor 2003. 

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

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

Időpont: 2003. augusztus 16. és 21. között,   ///   Ráadás-tábor: aug. 13-16-ig, illetve akár még tovább is. 

Résztvevők: a kezdő és haladó AVK-s évfolyamok tagjai, a Patrona Hungariae és a Piarista Gimnázium 
10-es és 11-es diákjai.  ///  A ráadás-tábor az „öreg” AVK-sok, a tavaly végzett évfolyam számára szerveződik. 

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

A tábor költsége: az útiköltség oda-vissza összesen kb. 1400 Ft, az étkezés és a ház használata együtt na-
pi 1200 Ft körül lesz, vagyis a tábor költsége kb. 8000 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 az ősz folyamán itthon is levetítjük, erre már most szeretettel hívjuk a 
kedves szülőket, érdeklődőket. // A ráadás-táborban búcsú-alkotások készülhetnének, vagy esetleg audiovizuális 
meglepetés-ajándékok, de ezt majd személyesen megbeszéljük. 

Jelentkezés: az alábbi szelvény beadásával, továbbá 4000 Ft előleg befizetésével legkésőbb május 20-ig. 
 

Szeretettel várjuk szakkörös diákjaink jelentkezését! 
 

Budapest, 2003. május 6.      Wettstein József 
 

 
AVK filmszemle   2003. november 16. 

 
1. Ducki Tomek: AVK-tábor 2003 

 
2. Az I. és II. évfolyam tábori filmjeinek vetítése: 

 
O Ducki Witek - Pál Jenő - Oláh Péter: 

A bokor és a mi mögötte van 
O Hegedűs Márton - Mihalik Petra - Tóth Erzsébet: 

Petya a hegyről 
O Albert-Györbiró Ágota - Nógrádi Ágnes: 

Gaz-sztronómia 
O Vajna Miklós - Vámos Zoltán: 

Puding 
O Ertl Péter - Pállya Krisztián - Techet Gábor: 

Hujjujjj! 
 

------   Szünet, közönségszavazatok leadása  -------- 
 

3. Ráadás-filmek: 
 

Hegedűs Márton: Egy történet 
Józsa Vera - Molnár Ágnes - Pál Andrea - Vehovszky 

Balázs:  Guzmó 
Hillier Ágoston - Szalai Bálint: A CD-küldetés 
Béres András - Kovács Mihály - Kuslits Béla: 

Director’s cut 
 

4. A tábori filmek rövid értékelése, és a közönség- 
szavazás eredményének kihirdetése 

 


