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Diákszínjátszó fesztivál

2012. március 31.

A XIV. diákszínjátszó fesztiválon, melyet első alkalommal rendeztünk meg az iskolában, a 
színházteremmé átalakított nagy tanári szobában (ld a 146. oldalon), a következő előadá-
sokat láthattuk:
7. évf.  Sheila Dignen: Word talent (angol nyelvű előadás) (rendezte: Upor Ágnes)
7. a   Semmi (rendezte: Bagossy Júlia (7. a) és Pentz Anna Mária)
7. b  A rettentő görög vitéz  
   (rendezte: Juhászné Horváth Katalin, Kálmán Éva  és Kovács Géza)
7. c  Menjen Maga a kórházba! (rendezte: Kutrovácz László)
7-10. évf. Olympos High School (rendezte: Kovács Ágnes és Pentz Anna Mária)
8. a  Tűvétevők (rendezte: Bozóki Gabriella)
8. c  Semmi (rendezte: Sztrókay András)
10. a  De te fabula narratur (Rólad szól a történet) 
   (írta és rendezte: Palchuber Enikő és Gyetvai Dániel (10. a))
12. c  Országalma, avagy hogyan találkozott Csulánó az Ördöggel  
   (rendezte: Bozóki Gabriella)
francia színjátszó csoport La pièce mystérieuse – Záródik az ajtó  
   (rendezte: Gaële Balogh-Le Hannier)

A zsűri a következő díjakat, okleveleket adta át a fesztivál végén:
vándordíj       12. c osztály
arany fokozatú előadások  8. c osztály és a francia színjátszó csoport
ezüst fokozatú előadás   7. a osztály 
bronz fokozatú előadások  8. a osztály, 7. b osztály, 7-10. évfolyam csoportja
a legjobb féri alakítás:   Váraljai László (12. c)
a legjobb női alakítás:   Valovics Ágnes (11. a)
a legjobb epizodista:   Aradi Sára (7. a)
a legígéretesebb tehetségek: Tőke Barnabás (7. b), Kis-Tóth Zsombor (7. c)
közönségdíj      a 12. c osztály

különdíjak
Bagossy Júlia (7. a)        a dramaturgiai és rendezői munkájáért
Palchuber Enikő és Gyetvai Dániel (10. a) az írói munkáért
a 7. évfolyam 4. csoportja      a zsűri tükörképének megformálásáért
a technikusi csapat        a háttérmunkáért
Sztrókay András tanár úr      a fesztivál megszervezésért
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