KOUZELNÉ SLUCHÁTKO

V letošním školním roce nastudoval divadelní kroužek naší školy
bláznivou pohádkovou komedii Kouzelné sluchátko.
Na motivy příběhu o Machovi a Šebestové napsala Gabriela
Falcová hudební pohádku, kterou naši herci pobavili nejen děti ze
sedlčanských a okolních škol v KDJS Sedlčany, ale i rodinné
příslušníky a další diváky na letní scéně Váchova špejcharu.

V Kulturním domě Josefa Suka hrály děti dvě dopolední
přestavení pro školy a doslova roztančily divadelní sál. Mladí
diváci bouřlivým potleskem odměnili naše herce a herečky a ti
několikrát přidávali písničky. Dojetí, potlesk, radost a pozitivní
emoce, tak to je sladká odměna za celoroční dřinu.

I páteční večerní představení v Drážkově na letní scéně, na kterou
přišlo více než dvě stovky diváků, bylo velice povedené a
publikum reagovalo salvami smíchu na vtipné dialogy a
odměňovali taneční a hudební výstupy mohutným potleskem.

Písemné poděkování paní učitelky z 2. ZŠ Propojení:

„KLOBOUK DOLŮ, VELKÁ POCHVALA A OBROVSKÉ
PODĚKOVÁNÍ! Slovy dětí: "Nejlepší představení za celý rok!"

Moji milí herci a herečky,
děkuji vám za vaši celoroční práci a vytrvalost. Napínali jste mne
do poslední chvíle a přiznávám, měla jsem trochu obavy, zda
naplníte, co jsem od představení očekávala. Musím pochválit
všechny nové, začínající a jsem nadšená ze spolupráce celého
divadelního kolektivu. Není malých rolí, každá věta, každý
sebemenší dialog je důležitý.

Není třeba hrát si na umění. Dělat divadlo pro radost
je tím největším uměním.

Díky za vaši energii a radost, kterou jste dokázali přenést na
diváky a na mne. Byli jste všichni báječní a já měla opět husí
kůži. Co více si přát!
Děkuji za překrásné květiny a dárečky a především děkuji všem
rodičům a kolegyním. Jste po ruce vždy, když je potřeba pomoci,
moc si toho vážím. Samozřejmě veliké poděkování Petrovi
Hochmaulovi, který k nám patří už mnoho let. Bez skvělého
ozvučení a světelných efektů by představení nebylo úplné.

A ještě....díky Vám všem za překrásná slova, zprávy a emaily…
Cituji s dovolením alespoň jednu milou zprávičku:
„Bylo to nádherné, lepší než kdejaký muzikál“.

