Idén is hatalmas siker volt a musical bemutató

Itt, a Gregorban és „Túl az Óperencián” is csodájára jártak - írhatjuk stílusosan -,
hiszen az idei előadás címe is ez volt. A Shrek nevű ogre történetét felidéző történetet
több mint száz gregoros diák adta elő. A júniusi bemutatóra minden tanév szeptemberétől készülnek a felsős musical szakkörösök péntekenként Majzik Anna és Gulyásné Szűcs
Katalin vezetésével. A gyerekek nem csak a színpadi jelenlétet, szöveges jelenetek előadásmódját és az aktuális musical dalait tanulják meg, de közel 10 féle táncos koreográfiát is elsajátítanak. A premier közeledtével már a szakköri órákon jóval túlhaladva hétvégeken és délutánonként is készülnek a darabban szereplők ruhái, a színpad és a díszletek. Ekkor már bekapcsolódnak lelkes szülők és volt szakkörös „nagyok”, azaz már végzett diákjaink is az alkotásba.

Idén

újdonságot

jelentett, hogy egy profi
sminkes és maszkkészítő
is segítette a tökéletes
átlényegülést. Különösen a
szép Fiona hercegnő átváltozása volt elképesztő és
gyors, hiszen a színfalak
mögött csak pár pillanat
állt rendelkezésre a varázslathoz.
A rutinosabbnak számító főszereplők, mint az idén végző Georgita Csongor (Farquaad),
vagy a már szintén többször bizonyított Varga Balázs (Szamár) nagyszerű alakítása ebben az előadásban is lenyűgözte és megnevettette a közönséget. Czanik Kristóf hiteles
és ironikus Shrek alakítása mellett Kiss Gréta (Fiona) tavalyi fantasztikus tánca után
most tehetségének újabb virágait szórta elénk. Itt emelném ki a Sárkányt játszó
Bodonyi Rebeka (8. a osztályos tanuló) lenyűgöző hangját, frenetikus szólóját is. Emellett a mellékszereplők közül is többen megvillantották humorukat, színészi képességüket.
A kiemelkedő előadók mellett azonban nagyon nagy része volt a sikerben a gyerekek közös, egymást figyelő, egymáshoz alkalmazkodó játékának, táncának, fegyelmezett munkájának és annak az élvezetnek, amivel elénk tették ezt a zenés darabot.

A vasárnapi előadás végén
Bella Tibor igazgató úr
hagyományos

köszöntője

mellett ebben az évben
Dr. Varjuné dr. Fekete
Ildikó a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója is gratulált a gyerekeknek és a két kiváló pedagógusnak munkájukhoz.
Anna néni és Kati néni
több mint két évtizedes
musical szakkörben végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, éppen a pedagógus napon vehették
át az EMMI Miniszteri Elismerő Oklevelét is.

Gratulálunk!

