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Gárdonyi Diákszínpad

„Színház az egész világ”
(Shakespeare)

Az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola amatôr színjátszói idén immár
második alkalommal tettek tanúbizonyságot sokoldalúságukról és tehetségükrôl.

A tavalyi évhez hasonlóan ismét két színdarabbal készült a 20 fôt számláló lelkes
kis csapatunk, hogy szüleiknek, pedagógusaiknak, meghívott vendégeiknek egy
örömteli, könnyed koraestét szerezzenek.

Az elsô osztálytól a hetedik évfolyamig is ko  lánk valamennyi év fo lyama kép -
viseltette magát. A 2017. május 16-i bemutatót egy igen hosszú és intenzív, olykor
fárasztó próba sorozat elôzte meg. Olvasó pró bák sora kö vette egy mást, majd moz -
gással, tánccal egy bekötött
próbák követ keztek. Az alá -
zatos és kemény munkának
vé gül meg lett az eredmé nye.
A nagy napon a gyerekek
maga biztosan, igazi szí nész -
palántakét álltak a ven dégek
elé.

A közönség elsôként egy
közismert, klasszi kus mese -
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fel   dol  gozást tekint hetett meg, melynek címe: Tündérszép Ilona és Árgyé lus.
Ezután egy könnyed, vi dám darab követ kezett az iskolai életrôl, sok-sok hu mor -
ral fûszerezve.

Amint élni kezdett az
elsô színdarab, a színpadra
lépôk és a közönség is
érez hette, hogy megérte a
sok mun ka, olykor lemon -
dás, hiszen ma ra   dandó al -
kotás született, a fellépôk
szeretteinek, pedagó gusai -
nak, bará tai nak szívében
egész bizto san. A gyerekek
is felejt he tetlen élmé nye -
ket kap tak a közönségtôl.
Neve té   sük ben, buzdító
tap suk hang jában benne
volt sze re te tük megnyilvánulása.

Legnagyobb örömünk re az este hangulata hûen tükrözte a Diákszínpad ked -
 di foglalkozásainak vidám, könnyed hangula tát, játékosságát. 

Bízunk benne, hogy a jól megérdemelt nyári szünidô után ismét együtt tölthe -
tünk egy hasonlóan kellemes, vidám estét, hi szen, ahogy már mások is megfogal -
mazták: „Közönség nélkül nincs színház.”

Hudák Anita
magyar-történelem szakos tanár


