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Diákszínjátszó fesztivál

2014. április 12.

A XVI. diákszínjátszófesztivál volt a harmadik, amelyre Sztrókay András tanár úr szer-
vezésében az iskola erre a célra kialakított színháztermében került sor. A következő dara-
bokat láthattuk.

7. a   Játssz, kisgyerek! (rendezte: Balázs Edgár és Fűzik Mira)
7. b  Lázár Ervin: Bab Berci a városban (rendezte: Bozóki Gabriella)
8. b  Spiró György: Koccanás (rendezte: Pentz Anna Mária)
9. b  Boris Vian: Tajtékos napok (rendezte: Horváth András)
10. a  Sławomir Mrożek: Károly (rendezte: Simonyi-Lengyel Mira)
10. c  2084 (rendezte: Sztrókay András)
11. a  Spiró György: Koccanás (rendezte: Kling Emma és Fábián László)
francia diákszínjátszó csoport  Les enfants cachés (rendezte: Poros András)

A zsűri a következő díjakat, okleveleket adta át a fesztivál végén:
vándordíj       7. b osztály
arany fokozatú előadások  7. b osztály, francia diákszínjátszó csoport
ezüst fokozatú előadások  7. a osztály, 9. b osztály, 10. c osztály, 11. a osztály 
bronz fokozatú előadások  10. a osztály, 8. b osztály

különdíjak
a legjobb női szereplő   Lovász Borbála (10. c)
a legjobb férfi szereplő   Zahorán Marcell (10. a)
Benjámin-díj      Molnár Péter (7. b)
a legjobb rendezés    Horváth András (9. b)
a legjobb színpadi változat  Kling Emma (11. a)
a legjobb társulat    7. a osztály
a zsűri különdíja     francia színjátszó csoport
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