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A Magyar  Fotóművészet i  A lkotócsopor tok  Or szágos  Szövetségének  e lek t ron ikus  h í r leve le
Szerkesztő: Horváth Imre EFIAP/s, A-Mafosz/s 2019. május 13.

Egy százalék az adóból

Rendelkezzen személyi jövedelemadójának egy 
százalékos felhasználásáról, támogassa a Magyar 
Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövet-
ségének tevékenységét felajánlásával. 

A Mafosz adószáma: 19573975-1-13.
Ha a tagszervezetekben tevékenykedő fotósok 

rendelkeznének adójuk 1%-áról a MAFOSZ szá-
mára, meg lenne oldva a szervezet éves gazdálko-
dása. Kérem ezért a tagszervezetek vezetőit, hir-
dessék ezt a lehetőséget saját szervezetük tagjai 
között! 

MAFOSZ
A MAFOSZ címe: 
2051 Biatorbágy, Jókai Mór u. 12. 
fotoselet2@gmail.com 
Tel.: 06 (30) 9652-462
http://mafosz.hu
A MAFOSZ adószáma: 19573975-1-13
Számlaszáma: 11701004-20122009-00000000

MEGHÍVÓ

Közreműködik a Dalinda énekegyüttes
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II. Dél-Alföldi Fotóművészeti Alkotótábor
MAFOSZ Fotóművészeti Nyári Egyetem 

2019 augusztus 1 - 6.
https://dafat.hu

A második Dél-Alföldi Fotóművészeti Alkotótábor egyúttal a MAFOSZ Fotóművészeti Nyári 

Egyetem eseménye is. Az alkotótábor szervezői és rendezői a DaDalia Galeria Fotóköre a Magyar 

Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége és a Derekegyházért Közhasznú Egyesület.

A tábor bázisát Derekegyház Tompaháton hozzuk létre. A Bagolyszállás elnevezésű ifjúsági szállás 

és a Derekegyház Tompaháti közösségi tér ad otthont hat napon át a tábor keretei közt alkotó 

fotósoknak. 

Várunk mindenkit, aki a fotózás rögös útjára lép, és elmúlt 16 éves, akár hivatásos, akár amatőr 

vagy művészi szinten tevékenykedik és hajtja az alkotás vágya, a továbblépés lehetősége, vagy az 

ismereteinek továbbadása. 

Az alkotótábor programjai közt szakmai előadások, képbemutatók, terep gyakorlatok, valamint 

kiállítás szerepel. Lehetőség lesz kisebb nagyobb túrákon részt venni. A programjaink vezetői, 

előadói igyekeznek minél több tudást, gyakorlatot, tippet és ötletet átadni, megmutatni.

Rendező: DaDalia Galeria Fotóköre Egyesület a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 

OrszágosSzövetsége és a Derekegyházért Közhasznú Egyesület.

Helyszínek: Derekegyház Tompaháti közösségi tér, a Bagolyszállás az Ördöngös Panzió, a Mártélyi

Tisza holtág és a Kéktói Ménes. 

Program

Augusztus 1. csütörtök: 

Napközben érkezés, bejelentkezés. Szállás elfoglalása.

Délután a II. Dél-Alföldi Fotóművészeti Alkotótábor és a Fotóművészeti Nyári Egyetem 

megnyitója.

Ismerkedés, beszámolók, bemutatók, vetítés.

Jeges lencsék című film vetítése. Utána úti beszámoló vitaest Horvát Imre és Nikx Gyula 

vezetésével. 

Augusztus 2. péntek:

Egész napos fotózási gyakorlat és elmélet Eifert János vezetésével a Mártélyi Tisza 

holtágnál. Kijutás a szállástól a terepre és vissza autóbusszal.

Csoportok csónakkal a holtágon, és gyalogosan a Tisza-holtág Tanösvényen. 

Tematika: természetfotók (madárfotózás, makró fotózás, tájfotózás), szabadtéri portrék, 

csoportok fotózása. 

Ebéd a a Hullámtér vendéglőben egyénileg, étlapról.( Részvételi díj nem tartalmazza.)

Ebéd után - A holtág története címmel - Albert András természetvédelmi őrkerület vezető 

vetített képes előadása.
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Este -Túlélni a harmadik világot. Kongó egy fotós objektívjén keresztül címmel - Stipsits 

Ibolya vetített képes előadása. 

Augusztus 3. szombat:

Egész napos fotózási gyakorlat és elmélet Nikx Gyula vezetésével. 

Tematika: Akt fotózási gyakorlatok a szabadban és beltérben, fényfestési technikák, beltéri 

és éjszakai gyakorlatok. 

Ebéd a Tompaháti közösségi tér nagytermében.

Ebéd után - Az aktfotózás története címmel - Nix Gyula vetített képes előadása. 

Augusztus 4. vasárnap:

Délelőtt: Napfelkeltétől fotózási gyakorlatok a Kéktói ménesnél. Kijutás a szállástól a 

terepre és vissza autóbusszal.

Alföldi napfelkelte, tájfotózás. Lovak, ménes, marha hajtás a legelőn a ménesgazda 

kalauzolásával és Horváth Imre vezetésével. 

Kora délután: fotózás, technikák, beállítások, fotókidolgozás, utómunka és képmódosító 

eljárások elméleti és gyakorlati megoldások.

Késő délután digitális fényképezés, színkezelés, a monitorok és más megjelenítők 

színhelyesség kalibrálása, digitális adatvédelem, az adatvesztések megelőzése. Kárpáti 

Sándor előadása.

Ebéd a Tompaháti közösségi tér nagytermében. 

Augusztus 5. hétfő: 

Canon szakmai nap. 11 órától 17 óráig a Canon Magyarország szakmai és technikai 

bemutatót tart.

Fakultatív fotós kirándulások több csoportban. Úti célok:

A Derekegyházi Halastavak, ahol a horgászat és a halgazdálkodás is lehet fotótéma. 

A Kórógy ér ahol csónakkal 4-5 fős csoportok ismerkedhetnek az alföldi vízi világgal. 

Formák, színek, mozdulatok címmel látogatás a hódmezővásárhelyi Garai Kerámia 

műhelyeiben.

Interaktív látogatás a több mint 100 éves Fridrich Fényírda múzeumában, Szentesen.

Ebéd a Tompaháti közösségi tér nagytermében.

Este záró rendezvény. Élménybeszámolók, emléklapok, közös vacsora. 

Augusztus 6. kedd: 

Szakmai és kötetlen vélemények cseréje. 

Kötetlen program, beszélgetés, szállás elhagyása, távozások. 

A tábor ideje alatt modell áll rendelkezésre porté, glamour és akt fotók készítéséhez. Egyénileg 

vagy kissebb csoportokban, fakultatív módon lehet majd alkotni a modellel.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

Részt vétel
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Szállás helyben: Bagolyszállás.

Ifjúsági szálláshely, emeletes ágyakkal. Az akadálymentesített épületben összesen 4 hálószoba 

található. 

Ebből két darab 14 fős szoba 7-7 db emeletes ággyal 2 500 Ft/fő/éj 

További 2 szoba, 2-2 fő részére 2 800 Ft/fő/éj 

Szállás a közelben: Ördöngős Panzió

4 darab 3 ágyas szobában 3 500 Ft/fő/éj

4 darab 2 ágyas szobában 4 000 Ft/fő/éj

Más fakultatív megoldás megbeszélés tárgya.

Étkezés kollektív megoldással.

Mivel csak melegítőkonyha áll rendelkezésre a szálláshelyeken, vagyis főzésre nincs lehetőség, 

emiatt az étkeztetést a Derekegyházi Gyermekélelmezési és Szociális Konyha biztosítja 

kiszállítással. 

A szálláshelyen az étkezőben, illetve a teraszon van lehetőség étkezni. 

• Reggeli: 500 Ft/fő/nap 

• Ebéd: 1 100 Ft/fő/nap 

• Vacsora: 500 Ft/fő/nap (Hétfői záró vacsora 1 100 Ft/fő) 

• Összesen: 2 100Ft/fő/nap 

Más fakultatív megoldás megbeszélés tárgya.

A teljes tábor alap résztvételi díja: 42 000 Ft.

Az összeg tartalmazza: 

A szállást, 5 éjszaka (Bagolyszállás). 

Az étkezést, 3 napi teljes étkezés + csütörtöki, pénteki vacsora és pénteki, keddi reggeli. 

Valamint résztvételt minden, a kiírás szerinti, nem fakultatív szakmai programon. 

Nem tartalmazza a jelentkezéskor megrendelhető fotóalbum és emblémás póló árát, továbbá a 

pénteki egyénileg rendelt ebédet.

Nem tartalmazza a fakultatív programok esetleges költségeit, melyet a helyszínen kell alkalmanként

fizetni (távolságtól függő utazás, gépkocsi használat költsége, fotózásra igénybe vehető modell 

alkalmi tiszteletdíja, múzeumi belépő...).

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 

Az alkotótáboron való részt vételhez a végső jelentkezési határidő július 15., de létszámfüggően 

előbb is felfüggeszthetjük a jelentkezések fogadását. 

Szeretne részt venni az táborban? Nincs más dolga csak egy űrlap kitöltésével elküldeni nekünk a 

jelentkezését.

Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 16. életévét. 

https://dafat.hu
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