
2009.10.15. csütörtök – Szentivánéji álom 

Délután nagy készülődések után, elindultunk a színházba. Egyáltalán nem mondhatjuk azt, 

hogy valaha is értettük a Szentivánéji álmot, így nem volt olyan nagy az osztály lelkesedése. 

Beültünk a nézőtérre, és vártuk az előadás kezdetét. Csodák csodájára a két felvonásos darab 

elnyerte a tetszésünket. Megértettük a történet lényegét és nevettünk, ahogy csak lehetett. 

 

A színészek kitettek magukért, és remek jelmezekkel, profi előadással megérdemelték a 

vastapsot. 

Az előadás nyolc óráig tartott utána másfél órát beszélgettünk a színészek közül Shcruff 

Milánnal, Szabó Emíliával, Bányai Miklóssal, Bozó Andreával és a színház igazgatójával, aki 

a távol tartózkodó rendezőt helyettesítette. 

Nagyon érdekes beszélgetésben volt részünk. A legfiatalabbak egy 5-es osztály néhány diákja 

volt, és ők is lelkesen kérdeztek és részt vettek a beszélgetésben. 

Kiderült, hogy volt szövegbaki, és szinte az elejétől a végéig kiveséztük a darabot. Nem csak 

mi kérdeztünk a színészektől, hanem ők is kérdeztek tőlünk. Például, hogy tetszett-e a díszlet, 

átéreztük-e a szereplők helyzetét? 

Megkérdőjeleztük Pukk (Bozó Andrea) karakterének nemét, de kiderült, hogy ez mindig az 

adott rendező elképzelésétől függ. A befejezés hangulatára szomorú, mert Hippolyta egyedül 

marad, de vidám is, mert a társaság elment ünnepelni, és mindenki egymásra talált. 

Nagyon kellemes este volt és megérte ott lenni, mert új év új élmény, és azt hiszem jól 

kezdődött az idei színház szezon. 

Porogi Éva 10.T 

A tegnap esti előadás 

Nekem nagyon tetszett a tegnap esti előadás a színházban, mert nagyon vicces volt és érdekes. 

Jó sokat lehetett rajta nevetni, főleg amikor Oberon elkezdett varázsolni. Na az olyan Dragon 

Ball Z –ból elcsent Son Goku féle mozdulatok voltak, ráadásul úgy fújkált mint akinek 

asztmarohama van és fuldoklik. 

Bár úgy indultam el hogy azt gondoltam ezen a műsoron biztosan elalszok, mert egy kicsit 

unalmasnak találtam a történetet amikor tanárnő elmesélte. De kellemesen csalódtam, mert 

még ha akartam volna sem bírtam volna elaludni, mert nagyon jó volt az egész műsor.Az 

biztos, hogy ha a következő előadás is ilyen jó lesz, akkor érdemes lesz elmenni rá. Én már 

alig várom. 
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