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Soli Deo Gloria

2014. JÚNIUS 8.

13 . OLDAL

Április 2-áán, szerdán iskolánk, a
Lorántffy Zsuzsanna Református
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázi um és Kollégium csapata Kadarkúton, a helyi iskola szervezésében
alsó-,, felsõ- és középiskolai tanulók
számára meghirdetett Ki mit tud?
tehetségkutató versenyen vett
részt.
A rendezvény immár hetedik éve
vonzza ide az érdeklõdõket, mi
most elsõ alkalommal voltunk jelen
ezen az összejövetelen.
Hetvenkét produkciót értékelhetett a zsûri, melyeket igen tehetséges, lelkes tanulók mutattak be.
Minden mûsorszám minõsítõ oklevelet kapott (arany, ezüst, bronz).
A verseny az Id. Kapoli Antal Mûvelõdési Házban zajlott, két színhelyen. Mindkét helyszínen háromtagú zsûri bírálta el a versenyzõk felkészültségét, rátermettségét.
Iskolánk tanulói a következõ kategóriákban indultak: vers- és prózamondás, népzene, klasszikus zene, könnyûzene.
Iskolánk összes produkciója
arany minõsítést kapott. És már
csak hab volt a tortán, hogy a kategóriák különdíjai közül hármat a
Lorántffy zsebelt be! (Merk Bálint,
a Tulipán citerazenekar és a Fülemüle csoport).
Köszönjük Vanyurné Ferk Ildikó
tanító néninek, hogy diákjainkat benevezte, és a helyszínre jutást megszervezte! KURUCZNÉ BORSI ANGELIKA

Fotó: Teveliné Matejdesz Anikó

Aranyesõ a … Lorántffyra

Kadarkúti versenyen résztvevõ Lorántffy iskola kisdiákjai az okleveleikkel

Izgalmas színházi kezdeményezés
Nem mindennapi színházi élményben volt részünk május 6-án, kedden. Az idén hetedik alkalommal
megrendezett kaposvári Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi
Biennálé keretében a szervezõk felkérésére két versenyprogramon vehettek részt iskolánk 10. és 11. osztályos tanulói dr. Farkasné Papp
Ágnes és Mészáros Mónika tanárnõk kíséretében.
Délelõtt a Csiky Gergely Színházban a Bárka Színház - „A harmadik

hullám” címû produkcióját tekintették meg diákjaink, majd az azt
követõ, az elõadás mondanivalójának megértését és feldolgozását célzó drámapedagógiai foglakozáson
vettek részt. Találkozhattak a darab
szereplõivel és rendezõjével is.
Rövid ebédszünet után a Szivárvány Zeneházban folytatódott a
program. Itt a Kerekasztal Színházi
Nevelési Központ és Szputnyik Hajózási Társaság - „A hosszabbik út”
címû elõadását láttuk. Érdekes és iz-

galmas színházi kezdeményezésbe
csöppentünk. Nemcsak nézõi voltunk a színdarabnak, hanem az elõttünk kibontakozó történetet több helyen megállítva, a gyerekek aktívan
alakíthatták a karakterek sorsát. Így
mi is részesei lehettünk a játéknak.
Élménydús nap volt, sokat fejlõdtünk önmagunk és mások megismerésében. Reméljük, legközelebb
is alkalmunk lesz hasonló rendezvényen részt venni. MÉSZÁROS M.
SZÍNJÁTSZÓ -RENDEZÕ , TANÁR

