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Diákszínjátszó fesztivál

2011. április 9.

A XIII. diákszínjátszó fesztiválon, az Ódry-színpadon a következő előadásokat láthattuk:

7. a A 13 és ¾ éves Adrian Mole titkos naplója (rendezte Bozóki Gabriella)
7. b Helyzetgyakorlatok (rendezte Pentz Anna Mária)
7. c Ló Szerafin legyőzi önmagát (rendezte Sztrókay András)
9. b Így készült a valóság (írta és rendezte Szatmári Eszter (9. b))
11. a Háttérben (írta és rendezte Kovács Márta (11. a))
11. c Shakespeare: Szentivánéji álom (rendezte Bozóki Gabriella)

A zsűri a következő díjakat, okleveleket adta át a fesztivál végén:

a 7. osztályosok kategóriája
arany fokozat   7. b osztály
ezüst fokozat   7. c osztály
bronz fokozat  7. a osztály

a 9–11. osztályosok kategóriája
arany fokozat   11. c osztály
ezüst fokozat   9. b osztály
bronz fokozat  11. a osztály

a legjobb férfi alakítás:       Veress László (11. a)
a legjobb „női” alakítás:       Kiss-Leizer Márton (11. c)
a legjobb epizodista:       Váraljai László (11. c)
tehetséges önálló alkotómunkáért járó díj:  Kovács Márta (11. a), Szatmári Eszter (9. b)
Benjamindíj:          Tugwell Daniel (7. b)
közönségdíj:          7. b
vándordíj:           11. c 
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