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10 milliárd Ft értékű támogatást ajánlott fel, melyből a Kárpát-medence összes magyar iskolájának
intézményenként 1,5 millió Ft értékű támogatást nyújt,
intézményenként 60 diáknak, gyermekenként 25 ezer Ft értékben.
A támogatás célja:
➢
➢
➢
➢

Fejleszteni a gyermekek rajzkézségét, tudatos látásmódját.
Erősíteni az önbizalmukat, önbecsülésüket.
Javítani a szemmértéküket, a zene- és nyelvtanulási képességeiket, valamint a sportteljesítményüket.
A segítségünkkel a Kárpát-medencei magyarság legyen a legfejlettebb, messze átlag feletti rajztudással bíró nemzete.
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Több mint 4 ezer elégedett diák
100 %-os siker, kivétel nélkül mindenkinél működik
Céges oktatások (Euro Family, EON, PRADA…. stb.)
Nemzetközileg elismert (Norvégia, Svédország, Svájc, Németország, Hollandia, Ausztria, Franciaország, Spanyolország, Szlovákia,
Szerbia, Románia, Horvátország, Belgium, Anglia, Ukrajna, Oroszország, Olaszország, USA, Brazília, Ausztrália, Japán, Kína, Kenya,
Egyiptom, Egyesült Arab Emirátusok – Dubaj…)
Hihetetlen sikerek rákbeteg gyermekeknél, gyógyíthatatlan izomsorvadásban szenvedőnél, látássérülteknél
Szakmai elismerések festőművészektől, fotóművészektől, rajztanároktól, profi tetoválóktól, élsportolóktól, kozmetikusoktól, hazai és
külföldi művészeti középiskolák és egyetemek diákjaitól stb.
Böjte Csaba atya árvaházaiban végzett sikeres jótékonysági oktatások
Nagy sikerű ingyenes iskolai támogatások Budapesttől-Székelyudvarhelyig

Egy egészségesebb társadalomért:
A szamurájok évszázadokon át tudatosan foglalkoztak békeidőben a
harcművészetek mellett képzőművészettel, irodalommal és zenével is. Jól tudták,
hogy a művészetek rendkívüli mértékben fejlesztik az elmét és finomra hangolja
annak működését, mely így hatékonyabbá tette őket a harcban is. A művészetek
napjainkban is bizonyítottan javítják a tanulási készséget és a sportteljesítményt.
Azoknak, akiknek jó érzékük van a művészetekhez, a sportokban is jobban
teljesítenek.
Modern korunkban ugyanakkor ezt az ismeretet két okból sem tudták eddig
általánosságban, széles körben hasznosítani:
➢ A közoktatásban a sport- és a művészeti képzést készségtantárgyként,
született adottságokhoz kötik, így csak a legtehetségesebbek kapnak
lehetőséget a tanulásra. A tananyag is ennek megfelelően van kialakítva,
melynek elsajátítására egy átlagos diák nem, csak és kizárólag a „született
tehetségek” képesek.
➢ A hagyományos művészeti képzés csak hosszú évek, évtizedek alatt képes
számottevő fejlődést elérni a diákoknál, ezért nem is kapcsolják össze
tudatosan a sportokkal, hogy így növeljék a teljesítményüket.

De mi történne, ha létezne egy módszertan, amivel lehetővé válna született tehetség hiányában is, minden ember számára egy hatékony
és hihetetlenül rövid idő alatt elsajátítható, valódi művészeti képzés, mely egyúttal a legképzettebb profik számára is képes újat tanítani?
A HUSZÁR ARTS International Academy (2015) alapítója 11 évesen már elismert festőművész mellett nevelkedett, mellyel párhuzamosan
hangszereken tanult zenélni és a harcművészetekben is jeleskedett. 33 éves élsportolói és 23 éves tanári tapasztalatával, 4. danos Európa bajnok
karate mesterként, zeneszerzőként, dalszövegíróként, gitáros-énekes rockzenészként és képzőművészként, 2017-re felismerte a sportok és a
művészetek szinergikus összefüggéseit, melyekből kifejlesztett egy saját, eredeti, magyar, modern oktatási módszertant. Mivel a módszertan
lényege az elme tudatos fejlesztése, FULL BRAIN DRAW néven ismerte meg a világ. (FBD)

4 órás élményrajzolás:
➢ Ez a legfontosabb és egyben legszórakoztatóbb része is a tanfolyamnak. Egy saját fejlesztésű séma megtanításával, mindössze néhány
óra alatt megtanulnak a diákok egy olyan szerkesztési tematikát, amivel bármikor szabadon képesek lesznek valósághű, arányos, szép
arcokat rajzolni.
➢ Mindezt segíti egy különleges, szintén saját fejlesztésű és saját gyártású rajzeszköz, mely 7x gyorsabban képes ellenőrizni a
szemmértékkel történő nagyítást, s egyúttal tökéletesíti is a szemmértéket. Használata annyira egyszerű, hogy már 7 éves kortól bárki
elsajátíthatja 10 másodperc alatt.
➢ Az FBD mindkét agyféltekét külön-külön fejleszti és tudatosan harmonizálja a finomra hangolt működésüket.
➢ Fejleszti a balagyfélteke hibás sémáit a magabiztos alkotásokért és a fejből történő alkotásokért.
➢ Tudatosítja a jobbagyféltekés látásmódot a részletek megfigyeléséért.
➢ A rendkívül gyors és hatékony működése ugyanakkor nem csupán azok számára nyújt sikerélményt, akik 4 órával korábban még csak
pálcikaembert voltak képesek rajzolni, hanem a művészeti iskolák hallgatóinak, profi grafikusoknak, festőművészeknek, szobrászoknak,
fotósoknak, tetoválóknak, sőt kozmetikusoknak és élsportolóknak is egyaránt olyan új és hasznos ismereteket nyújt, melyekkel képesek
hatékonyabban teljesíteni a szakterületükön.
Az élményrajzolás után lehetőséget biztosítunk a tovább tanulásra is, igény esetén. Az FBD 40 napos művészképző tananyagának
segítségével a diákok 100%-a képessé válhat nem csupán valósághűen másolni képről, vagy élő modellről, de fejből, vagy emlékezetből is
megtanulnak alkotni, akár teljes alakos képeket, tökéletes részletgazdagsággal, fotórealisztikus minőségben.

7 éves kislány

Mit kell tenni a támogatás igényléséhez:
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Az élményrajzolást hétköznapokon, iskolai tanítási napok délutánjain, 14-18-ig, vagy 15-19 óráig tudjuk megtartani, igény szerint.
Helyszín az iskola egyik tanterme. Eszközigényünk nincs, mindent magunkkal viszünk. A résztvevők fejenként 100 euro értékű
rajzeszközt használnak, melyet szintén díjmentesen biztosítunk. Jelentkezni lehet 7 éves kortól.
A 4 órás élményrajzolás nemzetközi tandíja 20 ezer Ft, melyet minden magyar iskolában díjmentesen biztosítunk 2x30 főnek.
A 30 fős csoportok elsősorban diákokból álljanak, de kiegészülhetnek tanárokkal és a szervezésben közreműködő szülőkkel is.
Az oktatást azzal a céllal tartjuk, hogy ne csupán jól érezzék magukat a résztvevők, hanem alkalmazni is tudják utána az ott
tanultakat. Ennek elengedhetetlen fontos eszköze a saját fejlesztésű és gyártású rajzeszközünk, melynek megvásárlását szintén
megtámogatjuk további 5 ezer Ft értékben. Így a 40 euros rajzeszközt 7 ezer Ft-ért tudják megvásárolni és hazavinni a tanulók.
A támogatás összértéke így 25 ezer Ft (80 euro) / fő! Fontos feltétele a támogatás igénybevételének, hogy olyanok vegyenek csak
részt az oktatáson, akik a támogatással élni tudnak és a kedvezményes díjért meg tudják vásárolni a szükséges rajzeszközt.
30 fős csoportonként 5 fő hátrányos helyzetű rászorulónak teljesen díjmentesen, ajándékba adjuk a speciális rajzeszközt.

Kapcsolatfelvétel, időpontkérés: office@huszarts.hu vagy a +36703418506 -os telefonszámon.
Huszár Tonchi – művészeti igazgató
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