Már harmadik alkalommal veszek részt a Szelidi-tónál megrendezett kórustáborban, és most
is nagyon jól éreztem magam itt. Ez alkalommal is reggel indultunk táborhelyünkre – bár
sajnos most az előzőekhez képest csípősebb időjárással kellett szembenéznünk egész héten.
Miután megérkeztünk, az üdülő gondnoka fogadott minket, majd elmondta az alapvető
szabályokat. A pakolás és a szobafoglalás után finom ebéd következett. Délutáni programunk
egy séta volt a Kék Moszat tanösvényen, ahol a sok érdekes információ mellett a szerdai
vetélkedőhöz szükséges adatok után is kutakodtunk. Ezután szólampróbákkal és összpróbával
töltöttük az időt, ahol remek kórusművekkel ismerkedtünk meg. Vacsora után a Nyomorultak
című filmet néztük.
Másnap délelőtt a népdalokhoz tanulandó néptáncokat próbáltuk ügyes néptáncosaink
segítségével, és mivel a nap is felderült, fürödtünk a közeli strandon. A pihenő után parádés
számháborún vehettünk részt: a játék zseniálisan sikerült, mindenki remekül játszott attól
függetlenül melyik csapatban volt, így remekül zártuk a délutánt. Este (a film folytatása előtt)
az előző nap megtudott hasznos tudásunkról adhattunk számot a vetélkedőben, ahol vicces
kérdések is szerepeltek.
A tábort lezáró utolsó nap mindenki kihasználta a lehetőséget a táncgyakorlásra, mókázásra,
éneklésre, nagyon jól ért véget ittlétünk. Délután különböző játékokon volt a sor; „családosat”
és „puszicsatát” is játszottunk. Különleges és nem várt programként a flashmobot említeném
– ami szerintem egyben a legjobb volt a sok közül. A próbák alatt egy zulu népdalt is
tanultunk, mellyel a falu lakóit örvendeztettük meg különböző helyeken hangszerekkel és
táncmozdulatokkal – nem kell mondanom, hogy mennyire remekül éreztük magunkat közben!
Este a megtanult néptáncokat mutattuk be egymásnak – mindenki nagyon jól szerepelt. A
táborról készült képek vetítése után mindannyian nyugovóra tértünk.
Másnap reggel szomorú szívvel, de boldogan, rengeteg élménnyel feltöltődve távoztunk
táborhelyünkről. Nekem ez volt a legjobb kórustáborom. Nagyon örülök, hogy részt vehettem
ezen az alkalmon. Remélem, mindenki jól érezte magát, és a következő évben is ennyi élmény
és vidámság vár ránk, ha visszatérünk a már – már otthonunknak nevezhető Fecske üdülőbe.
Köszönjük a szervezést Emőke néninek, Judit néninek és Márta néninek, hogy ismét
ellátogathattunk velük Szelídre.

