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Budapest, 2019. január 25. 

33. Icheon Ceramic Festival 

 

Korea, 2019. április 26 – május 05. 

 

Rendezvény neve:  33. Icheon Ceramic Festival 

 

A Fesztivál:  Korea egyik legrangosabb olyan eseménye, ahol a kerámia készítők 

találkoznak, tanulnak egymástól 

 

Látogatók száma:  több, mint 400.000 fő 

 

Időpont:   2019. 04.26 – 05.05. ( 10 nap ); érkezés Koreába április 25. 

 

Helyszín:  Korea, Ye Park; Icheon Kerámia Művészeti Falu 

 

Honlap:   http://www.ceramic.or.kr/index.jsp 

 

Meghívottak létszáma:1 fő 

 

Mestersége:   kizárólag fazekas vagy keramikus 

 

Amit a kiutazó mesternek vállalnia kell: 

- Workshopokon kell részt venni, bemutatni saját módszereit és technikáit mind a résztvevő 

mestereknek mind a látogatóknak 

- Elkészíti a munkadarabját a fesztivál ideje alatt a számára kijelölt helyszínen 

- Előadást tart a munkájáról 

- A rendezvény kapcsán megjelenő kiadványba anyagot küld ( angol nyelven, fotókkal ) 

- Árusíthat az erre kijelölt közös standon ( nem a mester személyesen, hanem át kell adni az 

értékesítésre szánt alkotást ) 

- Utazási költség, helyszíni közlekedés költsége 

- Az utazás előkészítésével járó szervezési és adminisztrációs feladatok 

- Értékesítésre szánt tárgyak szállítási költsége 

- Részvétel esetén a résztvevő mesterrel szerződést kötnek 

- Részvétel esetén promóciós anyag megküldése angol nyelven 

- Angol nyelv ismerete 

 

Amit a Fesztivál szervezői biztosítanak: 

- Közös stand az árusításhoz 

- Szállás és ellátás 11 napra 

- Előzetes egyeztetés alapján alapanyag a bemutató tartásához 

- Közös műhely 
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Jelentkezés: neszfolk@nesz.hu email címen rövid szakmai önéletrajzzal ( lehetőség szerint 

angol nyelvű is ) és max.: 2-3 db olyan fotóval, ahol a mester munka közben 

látható valamint 2-3 db olyan fotóval, amelyen az alkotásai láthatók valamint 

honlap cím, ha van 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 30. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

IGYÁRTÓ Gabriella 

   ügyvezető igazgató 
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