


KALEIDOSZKÓPIUM

Idei 3 természetművészeti alkotásunk egyike a KALEIDOSZKÓPIUM, amelyet 
a WOVEN szlovák építészei építenek a Krisztus Király templom mögött. 



MEGHÍVÓ

ALKOTÓHÉT PROGRAM

Egy varázslatos hét Ipolytarócon!
Legyél Te is részese!

A 100 Szikra szabadság, művészet, természet és rock’n’roll! 

A Száz Szikra Kulturális és Hagyományörző Egyesület Ipolytarnóc Önkor- 
mányzatával összefogásban és a Nemzetközi Visegrádi Alap támo-
gatásával 2020-ban másodszor szervezi meg művészeti műhely hetét.  
Tarts velünk és láss, hallj, beszélgess, alkoss Te is egy héten át!

ÉPÍTÉS - ALKOTÁS
2020. augusztus 29. - szeptember 5. - napközben

Ezen a héten szombattól-szombatig építész és grafikus csapataink 3 új 
természetművészeti és egy képzőművészeti alkotáson dolgoznak a falu 
különböző pontjain. Ezeken az építőnapokon a közös alkotás, vidámság, 
tanulás a legfontosabb! Az ország legmenőbb építészeivel és grafiku-
saival és hallgatóival futhatsz össze az utcákon, akik alig várják, hogy 
összebarátkozzanak Veled!



FERDE HÁZ

Idei 3 természetművészeti alkotásunk második darabja a FERDE HÁZ, ame- 
lyet a Paradigma Ariadné építészei terveztek és építenek a Szikra Mezőn. 



KEREKASZTAL
2020. augusztus 29. - szeptember 3. - 20h
Minden este 20 órától - beszélgetések és előadások a Kiss Major kultúr 
színpadán a szervezők és a művészek vezetésével. 
Gyere át és nézd meg mi történik! 

MASZK KÉSZÍTÉS
2020. szeptember 1. és szeptember 3. - 
kedden és csütörtökön 16-19h - a Kultúrház Színpadán
Kedd és csütörtök délután törzsi maszk készítő műhelyfoglalkozást tar-
tunk felnőtteknek és gyerekeknek a Vizuális Művészeti Intézet, Eger 
grafikus hallgatói vezetésével a Kultúrház színpadán - az elkészült masz-
kokat a szombati bulin mutatjuk be. Készítsd el saját alkotásodat!

2020. szeptember 4., péntek 

19h  - kerekasztal beszélgetés a Kiss Majorban 
Résztvevők: 
Farkas Franciska / színésznő
Juhász Árpád / geológus, média személyiség
Vajda Jòzsef / Pékműhely
OZONE TV műsorvezetői

20h - Makszim Gorkij: MAKAR CSUDRA 
Farkas Franciska önálló színházi estje
Franciska ajánlója: “Miért választottam? Mert gyerekkorom egyik meghatározó 
meséje. Édesanyám és Édesapám miatt én is zsigeri rajongással kötődöm Gorkij 
történetéhez, de az évek során nagyon szélsőségesen változott a véleményem 
erről a novelláról.Volt amikor beleszerettem, volt amikor gyűlöltem, de ami vál-
tozatlan, hogy a mai napig fel tud háborítani. De miért? - kérdezem folyton 
magamtól, miután újra és újra elolvasom.Makar Csudra, a vén cigány kislányko-
rom óta mesél szabadságról és szerelemről, rólam és rólad. A kérdéseimre 
kérdésekkel válaszol. Eddig nekem mesélt, most hadd meséljen nektek is, mert 
bár a válaszokat most sem tudom, a kérdéseket már feltehetem.”

21h-tól - zene és tánc a Kiss Majorban

KULT PÉNTEK



HOMBÁR

Idei 3 természetművészeti alkotásunk harmadik darabja a HOMBÁR, ame- 
lyet a Vizuális Művészeti Intézet, Eger hallgatói Balázs Péter vezetésével 
építenek a Szikra Mezőn. 



2020. szeptember 5., szombat

9-17h - befejező mozzanatok az Alkotóhét projektjein, fotózás, stran-
dolás az Ipolyon
16.30h - szentelés a Kaleidoscopiumnál
17h - naplemente, máglytűz és az alkotások felavatása és megszen-
telése, az alkotók bemutatása a Szikra mezőn!
Koncertek a Krisztus Király templom mögött, a Kaleidoscopiumnál

18h - OLÁH RÓBERT FÜSTÖS ÉS OLÁH MELISSZA koncertje
19h - CARSON COMA koncert 
20.30h - KALE LULUGYI koncert

AZ ESEMÉNYEK INGYENESEK! 
VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!
Céljaink további megvalósításához támogatói jegy váltható 
a Kiss Majorban, melynek minimum ajánlott ára: 2000 HUF
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KÜLÖNLEGES EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 2020:

Ipolytarnóci Ősmaradványok x Phosphor Prints x 100 Szikra
2020-ban az Ipolytarnóci Ősmaradványokkal és a Phosphor 
Prints-szel együttműködve tervezői pályázatot írtunk ki, melyek 
eredményét risoprintek formájában 2020. őszén mutatjuk be 
több helyszínenen.

Orbán Tamás dalszövegíró workshopja a Karancskeszi 
Általános Iskolában
A 3 napos oktatás és játék során a résztvevő diákok profi 
segítséggel zenét és dalszöveget írnak, a dalból videoklippet 
forgatnak. A végeredmény online és vetítés formájában is ősszel 
kerül a közönség elé.

Teledoboz
Szabad asszociációs irodalmi és képzőművészeti játék, ismert 
művészek és írók, valamint ipolytarnóci művészet kedvelők 
részvételével. 



100sparks.com


