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kodály kicsik: Újoncok 
(Gál Éva)

10.50 - 11.10
Felleghajtó társaság: 
Rácpác  
(Oláh-Molnár József)

11.20 - 11.35
mórágyi színlelők:
Tartsd a szád!
(Balogh Borbála)
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turbó csiga: Jégkirálynő 
(Takács Tünde)

12.15 - 12.40
kincskereső kölykök: 
Behálózva
(Hodován Péter)

12.50 - 13.50 értékelés / játszóház

14.00 - 14.15
mákvirág: A mi Toldink 
(Szalainé Balogh Erika)

14.25 - 14.50
stoki-színkör: Játsszunk 
palacsintás királyt!
(Komárominé Lizán Andrea)

15.00 - 15.20
köbö jr.:
Teljesen be vagyok zsiráf!
(Komlóczi Zoltán)

15.30 - 16.00
cs. 6.15: ...és Farkasok és 
Piroskák... 
(Antoni Andrea)

16.10 - 16.40
köbö sr.: Körforgás
(Szalai Ádám)

16.50 - 17.50 értékelés / játszóház

18.00 FesztIVálzárás

A találkozót megnyitja: regős jános a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke

Köszöntőt mond: Fükéné Walter mária Bonis bona díjas tehetséggondozó pedagógus
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jászay tamás, regős jános, zalay szabolcs Apolló
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Kodály Kicsik: Újoncok
A csoport idén alakult. Az iskolában hagyományosan működő diák-
színjátszó csoportból, ebben az évben váltak ki a gyermekszínjátszók. 
Az előadás egy számukra fontos probléma köré épült történet, mely az 
egyik színjátszó regényötletén alapszik.

:csoportvezető: Gál Éva

Felleghajtó Társaság: Rácpác
Nyolc éve alakult a Társaság. Az alapító csapat már a továbbtanulással 
foglalkozik, vagy ginazista. Új csapatunk főként negyedikesekből áll, 
ezért úgy döntöttünk, mi is Lázár Ervin Hétfejű tündérével szeretnénk 
foglalkozni, az elődeink nyomán, de saját gondolatainkkal is megtöltve 
a mesét. 

:csoportvezető: Oláh-Molnár József

Mórágyi SzínLelok: Tartsd a szád!
A csoport az iskola 3. és 4. osztályos tanulóiból áll. Színjátszó kör ke-
retében foglalkozunk a színdarabokkal már 3 éve. Általában az iskolai 
rendezvényekre szoktunk műsorral készülni. A csoport ebben a felál-
lásban még nem szerepelt versenyen.

:csoportvezető: Balogh Borbála

Turbó csiga: Jégkirályno
Csoportunk elsős kora óta játszik a mesékkel, ebben az évben az isko-
lai műsorra készülve dolgoztuk fel a Hókirálynő c. mesét, melyet aztán 
átalakítottunk magunknak.

:csoportvezető: Takács Tünde

Kincskereso Kölykök: Behálózva
A Kincskereső Kölykök 10-15 éves korú gyerekekből álló csoport, akik 
Dusnokon a hét több délutánját töltik együtt közös játékkal, drámával, 
színjátszással.
A csoportot működtető Kincskereső Dráma és Kézműves Műhely 15 
éve foglalkozik helyi szinten gyerekek művészeti nevelésével és im-
már 13 éve rendszeres résztvevője a Weöres Sándor Gyermekszínját-
szó Találkozóknak.
A Műhely elsődleges célja, hogy embert és értékrendet formáljon, 
megtartó közösséget építsen a dráma és a kézművesség adta eszkö-
zökkel.
Vallják és mondják, hogy az igazi kincs bennünk van és ezt megtalálni 
az életben a legnagyobb kaland.

:csoportvezető: Hodován Péter

Mákvirág: A mi Toldink 
A csoport szakköri keretek közt működik 2. éve, részben változó ösz-
szetétellel. Hetente egy alkalommal töltünk együtt másfél vidám, jó 
hangulatú órát. Szeretjük a humort, a játékokat. Szívesen foglalkozunk 
mesékkel, történetekkel, amiket a saját ötleteinkkel csűrünk-csava-
runk a sajátunkká. Ez történt az elmúlt hónapok során a Toldival is.

:csoportvezető: Szalainé Balogh Erika

Stoki-színkör:
Játsszunk palacsintás királyt!

:csoportvezető: Komárominé Lizán Andrea

KöBö Jr.: Teljesen be vagyok zsiráf!
A Köbö csoport, a művészeti iskola egyik legrégebbi gyermekszín-
játszó csoportja, amelyet a tavalyi év során két különálló részre osz-
tottunk, SR és JR jelzést kapva. Előadásunk inkább szabad játék, mint 
adaptáció, de ezt majd a gyerekek megmutatják.

:csoportvezető: Komlóczi Zoltán

Cs.6.15: ...és Farkasok és Piroskák…
A Forrás Művészeti Stúdió nevelési, tanítási célja elsődlegesen a szín-
házművészet eszközeinek segítségével történő személyiségfejlesztés. 
Heti 2 órában találkozom a növendékekkel, korcsoportos beosztásban. 
Jelenleg 2 helyszínen: Mohácson és Bólyban összesen 125-en vesz-
nek részt a drámajátékos képzésben. A CS.6.15-ösök mohácsi és bólyi, 
eltérő idejű drámás előképzéssel bíró, színházi megmutatkozásra is 
vágyó gyerkőcök, akik az eddigi szerkesztett produkciók mellett sze-
rették volna kipróbálni magukat egy klasszikus darabban is. A karak-
terformálás tanulása jó eszközének tűnt Tasnádi Farkas és Piroskája, 
melyet a Vaskakas Bábszínház DRÁmai mesék című kötetéből válasz-
tottunk.

:csoportvezető: Antoni Andrea

KöBö Sr.: Körforgás
:csoportvezető: Szalai Ádám
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