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Nem a kamerának játszanak
Nyitva a színházak: kisebb létszámú közönség előtt, de legalább nem online
• A lehetőségeket 
maximálisan kihasz-
nálták a székelyföldi 
színházak: a korona-
vírus-járvány miatt 
a társulatok a szín-
háztermek kevesebb 
helyét értékesíthették 
ugyan, de nem is ez a 
lényeg, sokkal inkább 
az, hogy végre közön-
ségük előtt játszhat-
nak a színészek.

A N T A L  E R I K A

Ú jra közönség előtt játszik a 
Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház. A Tompa Miklós 

Társulat hétfőn lépett színpadra a 
nagyteremben, a járványügyi sza-
bályokat betartva kisebb létszámú 
közönség előtt, január folyamán 
pedig a színház Liviu Rebreanu Tár-
sulata várja a nézőit. 

Az Ariel Ifj úsági és Gyermek-
színház hosszú idő után január 15-
én, pénteken este 6 órától a Vándor 
Miska című előadásával várja a ki-
csiket és nagyokat. Mivel a helyek 
száma korlátozott, előzetes helyfog-
lalás szükséges a következő telefon-
számon: 0740-566454, naponta 9 és 
13 óra között. Az előadás helyszíne 
az Ariel Színház marosvásárhelyi 
Nyomda utcai nagyterme, ahová 

maszkkal, a bejáratnál történő 
érintésmentes lázmérés és kézfer-
tőtlenítés után lehet majd belépni. 
A színház ugyanakkor arra kéri a 
közönséget, hogy legalább 10–15 
perccel kezdés előtt érkezzen a be-
járathoz, illetve hogy az előadás vé-
gén fokozatosan, az esetleges torló-
dást megelőzve hagyja el a termet. 
A  6 év alatti gyerekeknek a maszk 
viselése nem kötelező. Ugyanakkor 
a közönség előtt játszott produkciók 
mellett az online előadásokat sem 
veszi le műsoráról az Ariel. Janu-
ár 17-ére, vasárnapra a  Tűzmadár 
című darabra lehet online jegyet 
vásárolni és az e-mailben elküldött 

linken az előadást délelőtt 10 és este 
10 között megtekinteni. 

Máshol is nyitva

A Csíki Játékszín már egy hónapja 
megnyitotta kapuit a közönsége 
előtt, december 11-én az Én és a 
kisöcsém című operettet mutatta 
be, és ezzel a produkciójával zárta 
az évet is. Aki még nem jutott el, az 
januárban is megnézheti az előa-
dást. A nézőtéren a járványügyi 
korlátozások miatt 150 személy fog-
lalhat helyet.

A székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház műsorára tűzte a 

decemberben szép sikerrel bemu-
tatott Esti próba című előadását, 
amelyet Kiss Csaba kortárs drá-
maíró szövegéből Tóth Árpád, a 
társulat színésze állított színpadra. 
Az előadást januárban is játszották, 
természetesen a szabályokat betart-
va csak harmadára csökkentett né-
zőtér előtt. 

A gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház is közönség előtt 
játszik, ahogy érdeklődésünkre Tá-
las Eszter közkapcsolatokért felelős 
színházi munkatárs elmondta, a 
járványügyi helyzetre való tekin-
tettel 50 százalékos befogadóképes-
séggel várják a nézőiket. 

Színházi élet járvány közepén. 
A Vándor Miska bábjátékkal nyit az Ariel
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BEDE LAURA

Kreatív játékra hívják az általá-
nos iskolás tanulókat a csík-

szentdomokosi Márton Áron Múze-
um önkéntesei, akik Márton Áron 
püspök ma is vállalható pedagógiai 
eszményéhez igazodva állították 
össze a feladatsort. „A gyermeket, 
a bontakozó emberi életet olyan el-
vekkel, ismeretekkel, lelkesedéssel, 
élményekkel akarja ellátni, hogy az 
élet minden viszonylatában el tud-

jon igazodni. Szándéka az, hogy a 
kezéből kikerülő ember ne legyen 
a történések akarat nélküli labdá-
ja, ne a körülmények alakítsák, 
hanem ő alakítsa az életét” – írta 
Márton Áron a pedagógia feladatá-
ról, és ennek szellemében készült a 
Cselekvő iskola elnevezésű játék. A 
három diákból és egy tanárból álló 
csapatok jelentkezését január 27-
éig várják a nagykilenced@gmail.
com címre – tájékoztatták szerkesz-
tőségünket a szervezők.

Mint írták, a játék négy kreatív 
feladatot tartalmaz: kutatás, szö-

veg- és képértelmezés, digitális és 
manuális „kézimunka”, szöveg-
alkotás, videókészítés és főzés is 
szerepel a részfeladatok között. Ah-
hoz, hogy a négy kreatív feladathoz 
eljussanak a csapatok, előbb meg 
kell oldaniuk négy, Márton Áron 
püspök életrajzával kapcsolatos 
rejtvényt. Az első rejtvény helyes 
megoldásakor a csapatok megkap-
ják az első kreatív feladat linkjét, 
az első (videóban és szövegben is 
ismertetett) kreatív feladat végén 
pedig a második rejtvény linkjét, és 
így tovább, linkről linkre haladva 
„bontják ki” a feladatokat. A kreatív 
próbák megoldásait egy-egy digi-
tális parafatáblán kell megjelení-
teniük a csapatoknak, tehát ennek 
a digitális eszköznek a használatát 
is el kell sajátítaniuk, erre vonatko-

zóan is ad támpontokat a játék leí-
rása a múzeum honlapján, a www.
marton aronmuzeum.ro oldalon.

Újszerű eleme a játéknak, hogy 
a vezető tanároknak külön rájuk 
vonatkozó, a játék folyamatát ér-
tékelő feladatot kell meg-
oldaniuk, az erre kapott 
pontszám beleszámít a 
csapat teljesítményébe. Az 
elkészült munkákat febru-
ár 20-áig kell beküldeni, a 
legtöbb pontot összegyűj-
tő hét csapat Csíkszentdo-
mokoson táborozhat au-
gusztus végén. A játék része 
annak a kilenc hónapos program-
sorozatnak („nagykilencednek”), 
amellyel Csíkszentdomokos Már-
ton Áron püspök születésének 125. 
évfordulójára készül.

Történelmi betekintés játékkal – fókuszban Márton Áron püspök
• Cselekvő iskola címmel játékot szerveznek a csík-
szentdomokosi Márton Áron Múzeum önkéntesei. 
A kreatív feladatok Márton Áron püspök pedagógiai 
elveit tartják szem előtt.

Hazádnak 
rendületlenül
Hazádnak rendületlenül címmel 
vetélkedőt hirdetett a Gyer-
gyószentmiklósi Művelődési 
Központ VII–VIII. osztályos 
tanulóknak a magyar kultúra 
napja alkalmából. Jelentkezni 
egyénileg vagy kétfős csapa-
tokban január 15-éig lehet. A 
vetélkedőn tízkérdéses feladat-
sort kell kitölteniük a diákoknak, 
amely irodalmi, történelmi 
és zenei részt is tartalmaz. 
A Himnusz keletkezésének 
korszaka és Kölcsey Ferenc is 
szerepel a tematikában, amelyet 
Szathmáry Magdolna, Erdős 
Nándor és Korpos Szabolcs 
pedagógusok állítottak össze, 
és ők is értékelik majd ki a pá-
lyázatokat – részletezte Fórika 
Sebestyén, a Gyergyószent-
miklósi Művelődési Központ 
igazgatója. Jelentkezni az info@
gymk.ro e-mail-címen lehet, a 
versenyző nevének, oktatási 
intézményének és osztályának 
feltüntetésével. A kidolgozott 
feladatsort január 20-áig kell 
visszaküldeni. Minél hamarabb 
jelentkezik valaki, annál hama-
rabb kapja meg a feladatokat, 
így annál több ideje jut azok 
kidolgozására. A kiemelkedően 
teljesítőket értékes könyvcso-
maggal jutalmazzák, és minden 
részvevő apró figyelmességben 
részesül. A díjátadás az Evilági 
együttes január 23-ai, Pilinszky-
től napjainkig című koncertjének 
kezdetén lesz a gyergyószent-
miklósi színházteremben. 

Színházi előadás
A Csíki Játékszín január 13–17. 
között öt alkalommal játsz-
sza bérletben Kárpáti Péter 
Pájinkás János című darabját.  

Január 13-án, szerdán a Don 
Juan 1-es bérleteseket, január 
14-én, csütörtökön az Antigo-
né 1-es bérleteseket, január 
15-én, pénteken a Hamlet 1-es 
bérleteseket, január 16-án a 
Hamlet 2-es bérleteseket és 
január 17-én, vasárnap a Pros-
pero 2-es bérleteseket várja a 
színház a nézőtérre. Minden 
este 7 órai kezdéssel tekinthe-
tő meg a produkció.

Hangverseny
Január 14-én, csütörtökön 18 
órától Csíkszeredában, a Csíki 
Moziban ad hangversenyt a 
Csíki Kamarazenekar. Az új év 
első hangversenyének gerincét 
18. századi művek alkotják. 
Carl Philipp Emanuel Bach és 
Wolf gang Amadeus Mozart 
művei mellett helyet kap egy 
kortárs kompozíció, a bolgár 
Dobrinka Tabakova brácsára és 
zenekarra komponált szvitje. 
Az est karmestere és szólistája 
Maxim Rysanov (brácsa; Ukraj-
na/Anglia). Belépőjegyeket a 
www.bilete.ro honlapon, illetve 
a Csíki Mozi jegypénztárában 
lehet vásárolni. 

• RÖVIDEN 




