
Mindenki alkot

- Színházi alkotó nap –

2021. szeptember 9-én második alkalommal került megrendezésre, a városnapi 

rendezvénysorozaton belül, a Térségi Diákszínjátszó Találkozó.

A Közeljövő Színházi Nevelési Csoport tagjai: Botka Dóra, Fenyvesi Mihály, Hollósy

Réka, Nyáry Pál és Villant  Bálint drámainstruktorok  arra vállalkoztak,  hogy a színjátszók

aktív  részvételével  egy  nap  alatt  létrehozzanak,  majd  bemutassanak  öt  olyan  színházi

jelenetet, amelyeken az első ötlettől a bemutatóig közösen dolgoznak, minden résztvevő  az

összes jelenet alkotója.

A  délelőtt  folyamán  a  résztvevők  öt  csapatban  dolgoztak.  A  csapatok  szimultán

játszottak, ismerkedtek, dolgoztak a színházi jeleneteken, és egymást, vagyis a többi csapatot

inspirálták.  Bizonyos  pontokon az  összes  csapat  egyszerre  tartott  szünetet  a  folyamatban,

addigi munkájukat (gondolataikat, ötleteiket) egy másik csoportnak ajándékozták, akik az így

kapott inspirációt tovább gondolva folytatták az alkotást. Valamivel később, egy újabb előre

meghatározott ponton ismét szünet következett, és újból vándoroltak az inspirációk. 

A nap fókuszában a demokratikus közösségi alkotás megismerése és kipróbálása állt,

az állomások gyakorlatait egy klasszikus színházi alkotófolyamat fontos állomásai szervezték.

A  résztvevő  fiatalok  különböző  színházi  szerepeket  próbálhattak  ki,  szöveget  írtak,

gondolkodtak a térről… együttműködve az egész csapattal. A nap végére minden csapatnak

pótolhatatlan szerepe volt az összes elkészült jelenetben. 

A  rendezvényen  a  szolnoki  Kassai  Úti  Általános  Iskola,  a  Széchenyi  Körúti

Sportiskolai  és  Alapfokú Művészeti  Iskola  diákjai,  a  helyi  Rózsa  Imre  Technikum és  az

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulói és tanárai vettek részt. 

Az alkotó nap zárásaként közösen megtekintettük az elkészült színházi jeleneteket –

együtt ünnepeltük meg, hogy minden résztvevő közösen alkotott. A közel 120 résztvevő a nap

végén  részese  lehetett  a  „csodának”,  ahogy  a  nap  elején  még  idegenek,  a  nap  végére

alkotótársakká váltak. 

Köszönjük Dobozi Róbert polgármester úr támogatását, és az ajándékokat; a kitűzőt és

a nyakpántot.

Köszönjük Bogárné Simon Klára oktatási és közművelődési tanácsnoknak, Makainé 

Zérczi Zsuzsanna intézményvezető asszonynak, a Városi Művelődési Ház Igazgatójának, 

Gonda Adriennek a szervezésben nyújtott segítséget.

Székelyfalvi Gáborné


