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Földesi Zoltán KEF elnök és Szabó Szilvia társelnök nyitóbeszédéig zsúfolásig megtelt május
10-én este a Vajda Péter Művelődési Központ színházterme.

  

A Szarvasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum „Szertelenül” című rendezvényére diákok százai,
szülők, drogprevenciós szakemberek érkeztek. Köszönhetően a KEF, a Vajda Péter Intézmény
és a Cervinus Teátrum teremtette hatalmas összefogásnak.

        

S a széles közérdeklődésnek, amely a Szarvas Város Egészségügyéért Alapítvány
támogatásával, a Cervinus Teátrum szakmai koordinálásával és középiskolásaink
főszereplésével létrejött „Popfesztivál” keresztmetszet színre vitelét övezte.

  

Az előadás ötlete Kiszely Mihály korábbi KEF elnök, gazdasági főtanácsnoktól származott.
Ehhez adta később áldásos támogatását a már említett Szarvas Város Egészségügyéért
Alapítvány. A Cervinus Teátrum pedig folytatva a Harisnyás Pippivel kezdődött, majd a
Tessedik musicalben kibontakozott missziós  tevékenységét - amely a szarvasi színi és táncos
tehetségek lehető legszélesebbkörű tömegének bevonását célozza -, Dósa Zsuzsa színművész
keze alatt fogott a megvalósításához a Vajda Péter Intézmény vezetésének legnagyobb
támogatásával.    

  

Dósa Zsuzsa később megvált rendezői pályájától, így érkezett a kortárs magyar
színházművészet tehetséges rendezője, Csáki Csilla, aki Kovács Kriszta koreográfiai
zsenialitása és Martini Yvette immár klasszikusnak számító díszlettervezésére támaszkodva a
rábízott diákcsoportot röpke  két hét leforgása alatt színpadképes, ütős együttessé formálta.
Magyarán a gyerekekből kihozta a maximumot. Így a csütörtök esti „Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról” musicalrészlet megjelenítéséhez rendezői és „színészi” megformálásában
élménygazdag estét adott a nagyérdeműnek. A szereposztás  a következő volt: főszereplők:
Eszter - Csasztvan Dorina, József - Kovács István Milán, Beverley - Lestyán Rebeka, Manuel -
Molnár Dániel, Marianne - Kiss Tímea, Riporter - Molnár Nelly, Lány - Hajas Fruzsina,
fesztiválozó fiatalok: Ábrahám Vivien, Ferencz Krisztina, Hadadi Henriett, Holub Nikolett, Károly
Bettina, Kovács Anikó Mária, Kövér Nóra, Kőfalvi Noémi,  Mácsár Boglárka, Mravík Zsuzsanna,
Zsabka Mónika, Zsigri Enikő.    

  

A főszereplők közül Eszter szerepében Csasztvan Dorina naiv üdeségében, József szerepében
Kovács István drámai játékait felvonultató tehetségével, Manuel szerepében Molnár Dániel
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eredeti ízű jellemábrázolásával tűnt ki. Hitelesen formázta Marianne alakját Kiss Tíria, a Lányét
pedig Hajas Fruzsina.  Lestyán Rebeka remekelt Beverly szerepében. Molnár Nelly pedig profi
szinte hitette el a közönséggel, hogy ő a Riporter. A fesztiválozó fiatalok egységesen eleget
tettek a rendezői elvárásoknak. Közülük leginkább Károly Bettina és Kőfalvi Noémi mozgásán
érződött a színházi rutin.    

  

Végül is gyerekeink a közönség vastapsa közepette ünnepelhettek. Az előadás iránt máris több
településről nagy az érdeklődés. Például május 26-án Békéscsabán a jaminai Gyereknapon
lépnek fel. Június első hetében egy mezőtúri rendezvényen. Ősszel pedig egész sorozattá
érhet e mostani sikertörténet.    

  

- Szenes János -
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