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A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása
Művészeti tehetséggondozó program

Projekt címe: ”Játszani is engedd….”

.

A projekt megvalósítási ideje: 2019. 07. 01. – 2020. 11. 30.
Résztvevők köre: Bethlen Gábor Református Általános Iskola diákszínpados tanulói (12 fő)
A projekt vezetője: Benczur Barbara, Nagy Rajmund

A program lényege volt, hogy magvalósult egy 60 órás komplex tehetséggondozó program a színművészet területén. A
programmal egy olyan élmény – és alkotásközpontú szakmai műhelymunka valósult meg, mely lehetőséget adott fő
produktumként egy színdarab bemutatására.
A foglalkozások módszerében kulcselem a tevékenységközpontúság és a játék voltak, illetve a játékosságon keresztül
megvalósított fejlesztőgyakorlatokra helyeződött a hangsúly. Az alábbi területek csoportos és egyéni fejlesztése valósult
meg: érzékszervi finomítás, memória - és fantáziajátékok, ritmusjátékok testgyakorlatok, térhasználat és tájékozódás
játékai, kommunikációs – és beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok, ön-és társismereti gyakorlatok, kreativitás és
improvizációs helyzetgyakorlatok. A színdarab kiválasztása, szereposztás, próbák.
1.

1 napos tanulmányút 2019. november hónapban a szarvasi Cervinus Teátrumban

2.

2020. februárban szerveződött a négy órás interaktív szülői találkozó, mely során a szép számban megjelent
szülők betekintést nyerhettek a csoportban folyó szakmai munkába, bekapcsolódhattak a játékos
gyakorlatokba.

3.

Februárban Széplaky Géza és Szemerédi Bernadett színészházaspár is bekapcsolódtak a műhelymunkába,
színészi instrukciókkal, rendezői utasításokkal segítették a készülő darab próbafolyamatát.

4.

a tárgyiasult alkotás bemutatója, annak levetítése a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel

A rendkívüli helyzet miatt a egy 56-os események sorát feldolgozó modern színdarab került megvalósításra. Az mű a
résztvevő tanulókra vonatkozóan jól megformálható karakterekkel, nyelvezettel biztosította a sikeres megvalósulást.
Nagyon fontos üzeneteket is tolmácsolt a hallagatóság, illetve a nézők irányába.
A színjátszó csoport tagjainál már az olvasópróbákon kialakult a darab iránti szimpátia. A szereposztást nagy izgalommal
várták és végül mindenki nagyon pozitívan tudott viszonyulni a saját szerepéhez.
Az egyfelvonásos darab komplexitásának fokozásaként fényjelentetekkel, táncos, mozgásos képekkel, elemekkel
egészült ki. Így végül egy közel 30 perces színes, érdekes, elegáns, mély érzelmeket tartalmazó színvonalas előadást
sikerült színpadra állítani.
Köszönjük szépen!

