A muzsika hangja a nézőtérről és a színpadról

A muzsika hangja - a nézőtérről

Mi 6. d-sek, az 5.c és az 5.d osztályosokkal együtt indultunk el Budapestre a Pesti Magyar
Színházba, hogy megnézzük A muzsika hangja című előadást. A megszokottnál is
különlegesebb volt ez az alkalom számunkra, hiszen Brigitte szerepét osztálytársunk, Farkas
Bianka játszotta.
Már az utazás is nagyon vidám volt, de ami ezután következett, még ennél is
érdekesebbnek, szebbnek és látványosabbnak bizonyult.
Mikor megérkeztünk a színház elé, már mindenki nagyon izgatott, boldog és mosolygós
volt. Bianka örömmel futott elénk, és kalauzolt minket a színházba. Kis várakozás után végre
mindenki elfoglalta a helyét.
Az előadás nagyon látványos, néha vicces és vidám, máskor izgalmas volt. Bianka nagyon
ügyesen szerepelt, kiválóan énekelt, táncolt.
A szünetben a gyerekszereplők lejöttek hozzánk a társalgóba, ahol beszélgethettünk velük,
és választ kaphattunk felmerülő kérdéseinkre. Kis meglepetéssel kedveskedtünk nekik. Az
előadás második fele még érdekfeszítőbb volt. Hatalmas tapsvihar következett, hosszan tartó
vastapssal fejeztük ki elismerésünket a kiváló szereplésért.
Nagyon büszkék voltunk osztálytársunkra, Biankára! Az előadás után elköszöntünk tőle, és
vidáman indultunk haza.
Iványosi-Szabó Lilla
6.d osztályos tanuló

A muzsika hangja - a színpadról
Reggel felkeltem, megreggeliztem, fogat mostam és felöltöztem, mint minden hétvégén. 11
órakor elindultunk otthonról, de most kivételesen megálltunk az Auchan parkolójában és
felvettük a barátnőmet, aki már nagyon várta, hogy megnézhesse az előadást. Körülbelül fél
1-kor érkeztünk meg.
Amikor odaértünk a színházba az apukámmal és a barátnőmmel, minden olyan volt, mint
általában: először is minden cuccunkat felpakoltuk az öltözőbe, utána pedig lementünk
felvenni a mikroportot (a mikroport egy mikrofonhoz hasonló szerkezet, amit felragasztanak a
homlokunkra vagy arcunkra, és azon keresztül hangosítják ki a hangunkat). A mikroport nem
mindig működik jól, ezért előadás előtt ki kell próbálni, vagyis el kell énekelni egy dalt vagy
a szövegeinket elmondani, hogy ellenőrizzék a kicsi mikrofont. 1 órakor el kellett mennünk a
többi gyerekszereplővel együtt a beéneklésre, ahol ugyanazt csináltuk, mint egy normális
énekórán. Itt fél 2-kor végeztünk. Már csak a fodrászat és a felöltözés volt hátra. Amikor
éppen a hajamat fonták, apukám kapott egy üzenetet, hogy az iskola diákjait szállító busz
megérkezett. Nagyon megörültem, ezért gyorsan leszaladtam megnézni a többieket.
Amikor leértem, rögtön elkezdtem keresni az ismerős arcokat, végül megláttam azt a sok
embert, aki a színház felé igyekezett. Ez volt az a pillanat, amikor nagyon elkezdtem izgulni.
Ennyi ember, akiket mind ismerek, eljönnek megnézni egy darabot, amiben játszom, és látni
fogják, ha elrontok egy lépést, vagy nem jut eszembe a szöveg. Megpróbáltam leplezni a
félelmemet, de minél közelebb mentem, annál több embert láttam. Mikor odaértem,
köszöntem az osztálytársaimnak, az osztályfőnökömnek, a többi tanárnak és diáknak is.
Olyanok is jöttek, akikre nem is számítottam.
Végül visszamentem a színházba, ekkor már egyedül voltam, apukám és a barátnőm is
beültek a nézőtéri székekbe. Kicsit ledőltem, hogy kipihenjem magam. 5 perc múlva már szólt
is a hangosbemondó: „az előadást elkezdtük”. A szívem egyre gyorsabban kezdett verni.
Negyedóra múlva már minket szólítottak a színpadra. A magas fémlépcsőn felsétáltam a
díszlet hátuljára. Még soha nem izgultam ennyire. Hirtelen meghallottam a végszavamat, és
kiléptem a színpadra.

Szinte az egész jelenetet végigizgultam, de akkor elkezdődött a zenés rész, és meghallottam
a nézők tapsát. Ez a rész mindig nagyon fel szokott dobni, de az aznapi taps egyenesen úgy
érkezett a nyakamba, mint egy hatalmas energiabomba. Innentől kezdve boldogan folytattam
a játékot. A szünetben kimentem a többiekhez. Csupa dicsérő szó és ajándékok fogadtak.
Mindennek nagyon örültem.
Az előadást szépen befejeztük. Hihetetlen sok tapsot kaptunk. Ez volt életem egyik legjobb
napja.

Farkas Bianka
a darabban: Brigitte
6. d osztályos tanuló

