Kamp--- Mimarlık/Tasarım ve Külube (Haziran ve/veya Ağustos Aylarında)
Mimari ve tasarım kampları boyunca yapılı çevre tanıtılır ve hayal edilerek tasarlanan bina projeleri üç boyutlu olarak
denemelerle yapılır. Yapılı çevre, inşaat, iç mekan tasarımı ve şehir planlama birlikte incelenir. Kulübe inşa kamplarında 1:
1 ölçekli mimari yapılar inşa edilir. Kamp, katılımcıları farklı ulusların ve kültürlerin yapı geleneklerini ile tanıştırır. Kamp
sırasında farklı antik yapı gelenekleri, bağlantı ve düğümler hakkında bilgi edinilir. Doğal malzemeler kullanılarak inşa
edilen barınaklar, doğal malzemeler kullanarak boyanan kumaşlarla kaplanır. Kamplar, açık havada güzel doğal bir
ortamda düzenlenir. Kulübe binası workshoplarında siz ve ekibinize, deneyimli bir mimar rehberlik eder. Kulübe yapım
günleri, işbirliği ortamında kolaylıkla başarılacak ve sonrasında açık havada pişmiş krepleri ateşte pişirilmiş kahve ve çayla
atıştırabilir, belki de kendi inşa ettiğiniz bir kulübede rahatlayabilirsiniz! Kulübe inşası ekip çalışması ve iletişimi teşvik
etmenin doğal bir yoludur. Temel ihtiyacımız olan barınmada kullanılan en basit kulübeleri 1:1 ölçekte inşa ederek
öğrenmek her yaştan çocuk için her zaman heyecan vericidir.
Yaş sınırı: 7 yaş
Fiyat: 200 ₺
Kursta çok çeşitli materyaller kullanılır. Mimarlık ve Tasarım Kampı ücretleri, kamp sırasında kullanılan tüm materyalleri
içerir. Not! Yemek fiyata dahil değildir. Herkes paketli olarak kendi öğle yemeğini getirmek zorundadır.
Kamp--- Aile
Aile kamplarında ebeveynler ve çocukları birlikte bir kulübe köyü inşa ederler. Aile kursları genellikle hafta sonları
yapılmaktadır.
Kulübe Yapımına ait Geleneksel Yaklaşımlar
İnsan, her zaman çevre tarafından sunulan malzemelerle barınak yapmıştır. Tarımın gelişimi ve kalıcı evlerin inşa
edilmesinden önce yaşam, göçebe yaşam tarzı ve avlanmak üzerine kuruluydu. Sürekli hareket edilmesi nedeniyle
kulübelerin kolayca monte edilmesi ve sökülmesi, yeni yerde tekrar inşa etmeye elverişli olması gerekiyordu. İnşaat
malzemelerinin doğada bulunması, iklim şartlarını karşılaması ve kültürel geleneklere göre kullanılması gerekiyordu.
Geçmişteki ve günümüzdeki göçebelerden binlerce yıldır rafine edilmiş basit ve pratik inşaat yöntemlerini öğrenebiliriz.
Kulübe inşa kamplarında çocuklara, kolay kurulup sökülen kulübe ve doğal malzemelerin kullanım öykülerinden bahsedilir.
Ayrıca, doğal renklerle boyamanın yanı sıra, yapım yöntemleri, yapısal sistemleri ve düğüm çeşitlerini öğrenirler. Bu
derslerde çocuklar, Moğolların yurtunu, Kuzey Amerikalı yerlilerinin ve Sahra çölü göçebe Bedevilerinin çadırını,
Mezopotamya evlerini ve çeşitli kültürlere ait kulübeleri tanırlar.
Yaş sınırı: 4 yaş
Fiyat: 200 ₺
Dikkat! Kamplara yönelik ücretler, öğünler ve yemekler (öğle yemeği ve / veya atıştırmalık) içerir. Özel diyetlerden ek bir
ücret alınır. Lütfen özel diyetinizi kayıt formunda bildiriniz.

