
Festőtábor Anyag Felszerelés lista

A festőtábor anyag és felszerelés szükséglete 

Az észszerűség határain belül mindenből tudok adni a résztvevőknek, ha hiányos a felszerelés, 

de festőállványt mindenképpen hozni kell (kivéve annak akivel ezt előre megbeszéltem, hogy 

adok)! 

• Összecsukható és hordozható 3 lábú tábori festőállvány és/vagy asztali állvány(ezt 

mindenképpen hozni kell) 

• Vázlatfüzet • Jegyzetfüzet 

• 6-6 db parafadugó, + 1 tekercs ragasztószalag, vagy szigetelő szalag (a nedves festmények 

szállítása miatt) 

• Festő paletta 

• Ecsetek, (sörte, és szintetikus ecsetek, lapos vagy macskanyelv, 2, 4, 6, 8, Legyező ecset, 

Egy lapos oszlató ecset 1 colos, 1 alapozáshoz használt ecset, 0-s kör ecset és 0 ágfestő ecset) 

• Festő kés  

• Festő szer, pl. fluix médium, lakkbenzin, ecsetmosó szappan (vagy amivel az ecsetedet 

tisztítod), akrill gesso alapozáshoz (ha nincs alapozott alapod). 
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Olajfestékek (vagy ha akrillal szeretsz dolgozni akkor akrilfestékek)

• Kadmium világos sárga

• Okker sárga

• Kadmium világos vörös

• Alizarin kárminvörös (Krapplakk) 

• Ultramarinkék

• Pthalo kék, és vagy Cölin kék

• Titánfehér

• Fekete

• Égetett sienna

• Égetett umbra, 

• (szükség esetén tudok adni festéket is ha valami hiányzik). 

Akvarell festmény demonstrációt is tartok, aki szeretne részt vehet rajta, ez esetben az 

alábbi felszerelésekre lesz még szükség!

Akvarell festékből elég egy alapkészlet, javasolt színek: Citrom sárga, Indiai sárga, Világos 

vörös, Kármin vörös, Pthalo kék, Ultramarin kék, Égetett sienna, Umbra, Payne szürke, Fekete 

+ fedő fehér, pl. Titán fehér gouache festék
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Akvarell ecsetek kör alakú 3-4 féle méretben.

• alapozott festő alap, farost, vászon tetszés szerint. kb. 5 db 40 x 50, és 5 db 40 x 30,  

méretek, továbbá aki akvarellel is fest, ő hozzon néhány ív 250-300 grammos akvarell papírt 

is, A/4 vagy A/3 méretben.

• Háztartási papír törlő, 

• Törölköző (nem jár a szobákhoz)

• Szúnyog riasztó spray (szükség esetére) 

• digitális fényképező, okos telefon, tábla pc, vagy Laptop stb. (Ezek fakultatív eszközök, nem 

kötelező, utóbbiak hasznos segítséget jelenthetnek, ha valaki fotók alapján is szeretne dolgozni 

a táborban ingyenes wifi használatra van lehetőség). 

A festőtábor címe: Alsónána, (Tolna Megye Szekszárdtól 15 km-re) Rákóczi u. 19. Galagonya 

Tábor. 

Telefonszámom: 06 30/ 847 4018 

Szeretettel: Krisztián 
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