50 ROKOV SZŠ V POPRADE

50 ročný TEEN ANGEL
k 50-ke školy....

„Všetkých nás spojil jeden
nádherný, hlboký umelecký zážitok, spolu sme prežili niečo pozitívne, čo si
budeme navždy pamätať...“
Skonštatovala moja kolegyňa Janka Kurucová na druhý
deň po akadémii k výročiu
našej školy.
Povedala to tak pekne a úprimne
a navyše pravdivo, že sa mi znova
raz slza zaleskla v očiach. Áno, 21.
novembra sme spolu oslávili 50
ku našej Alma Mater slávnostnou
akadémiou spojenou s divadelným predstavením TEEN ANGEL.
Vystúpenie nám vyšlo dokonale.
Celý program sa skladal z dvoch
častí: histórie školy a divadelného predstavenia. My sme však o
histórii chceli hovoriť moderne,
spôsobom, ktorý by našich hos-
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tí zaujal. Preto sme zvolili formu
rozhovoru absolventky našej
školy PhDr. Farkašovej s našimi
žiakmi Marekom Kuchtom a Matúšom Šmelkom. Spolu listovali v
kronikách a vyberali zaujímavosti
nielen zo školského prostredia,
ale aj z dejín Slovenska. Históriu sme rozdelili na desaťročia a
aby sa divák dokonale vcítil do
jednotlivej časovej etapy, ponúkli sme mu trochu hudby a tanca v štýle retro. O choreografie
sa postaral Sebastián Ugray z 2
.ZA A triedy, ktorý nás „dostával
do kolien“ svojimi skvelými nápadmi a aj tanečnými kreáciami.
Výdatne mu asistoval Alexander
Pačaj. Dievčatá z 2.ZA A tanečne
bravúrne stvárnili mládež vtedajšej doby.
Druhá časť akadémie, predstavenie TEEN ANGEL, bola jedinečným umeleckým zážitkom pre
všetkých účinkujúcich aj hostí.
Opäť budem citovať jedného z

prítomných, pána Jozefa Pavlíka
z odboru školstva mesta Poprad :

„Vo svojej kariére som
navštívil asi 80 akadémií
k rôznym výročiam škôl...
Musím Vám jednoznačne povedať, že VAŠA bola
najlepšia, umelecky hodnotná a pripravená s veľkou dávkou citu. Bol som
dojatý a prekvapený, čo
ste dokázali s vašimi žiakmi. Klobúk dole!“
Mnohí sa pýtali, prečo sme zvolili
divadlo a prečo práve TEE ANGEL. Nuž, túto hru napísal autor
M. Larson v roku 1963, presne v
čase, keď vznikala naša škola ...
navyše ... je o mladých a krásnych anjeloch. Ako režisérka divadla som nemohla odolať a nevyužiť túto „nebeskú“ tému pre
náš účel – oslavu 50 ky školy vy-

