A népmese napja - Füleki programok
2013. szeptember 11. szerda, 13:44

„Elindult hát világot látni…”
IX. Országos népmese-konferencia

Szeptember 26. (csütörtök)

16:00
Füleki városnézés
20:00„Ahol a madár se jár” – közös mesélés

Szeptember 27. (péntek, a konferencia napja)
helyszín: Városi Művelődési Központ, Fülek

A pénteki napon a „ Meseszó ” mesemondói a konferenciával párhuzamosan mesélnek délelőtt
gyerekeknek, délután felnőtteknek.

10:00Ünnepélyes
– 11:00
megnyitó – „Hol jársz erre, ahol a madár se jár?”
Mese:
Agócs Gergely
Konferenciaköszöntők
11:00Konferencianyitó
– 11:40
előadások
Agócs Attila:
Etnikus specifikum és alkalmazott néprajz avagy népmese a szlovákiai magyar
Halász Péter :
Mese, amely összeköt (Két nagy mesegyűjtő – Pavol Dobšinský
11:40„Ment
– 12:20
hét nap, hét éccaka
– Aésnépmese
hét szempillantást”
szerepe a szlovákiai magyar közművelődésben
Badin Ádám :
A mesébe való beavatás a mesemondás, a bábjáték és az intera
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Szanyi Mária:
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mesei tevékemysége
12:20Ebédszünet
– 13:30
13:30„Elmegyek
– 14:40 világgá, s addig vissza sem fordulok, míg a testvéreimet meg nem találom.”
A mesélő ember – egyéniségkutatás a Felföldön
B. Kovács István:
Egy mesélő baracci parasztasszony
Varga Norbert :
A Gortva-völgyi cigányság narratív hagyománya – Balog Ernő m
Mesél:
Balázs Ferenc
hagyományőrző mucsényi mesemondó
14:40Kávészünet
– 15:00
15:00„Az
– 16:20
út háromfelé ágazott“
Benedek Katalin
Különbségek és hasonlóságok a magyar és szlovák népmesékben.
Kerekasztal –
Merényi Ágnes
, a Móra Kiadó főszerkesztője vezetésével
Téma: Hidak. A kölcsönös szlovák–magyar fordítások, kiadások és az alapmotívumok hasonlósága, külö
17:00Vacsora
18:00„Adj Isten öreganyám!”
Az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny kiemelkedő felnőtt, serdülő és gyerek mes

Szeptember 28. (szombat)

9:00 Mesemondó
– 12:00
találkozó és szakmai műhely:
A: Kovács Marianna :
Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egy
bemutatása
Agócs Gergely:
Tájnyelv és mesei nyelvezet a mesemondás gyakorlatában
B: Szimbólumterápiás és mesepedagógiai szakmai műhely
"Mesés tájak belső berkekben" utazás a mesében és a mese által:
sajátélményű és módszertani
Stiblár
műhely
Erika - pszichológus
vezeti
és
Tolnai Mária drámapedagógus.
12:00Kávészünet
– 13:00
hamuba sült pogácsával
13:00A IX. Országos népmese-konferencia ünnepélyes zárása
Agócs Attila és Gombos
Zárszó
Péter:
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