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Advent REsszaHfson

KeddrBamabds6salcisszoudsinapk6zisdi6]cck

H6tgives hagyomany, hogy adventi koszortit kdszit a ldsszalldsi
SallailstvinAltalanoslskolaabejdratael6ttiterffletre,arond6
k6zepere. Ez id6n is megval6sult, s6t tovibbi diszitessel b6viilt
az inepi dekordci6.

Az  adventi  koszori  alapja  min-
den    esztend6ben    szalmabalck-
b61 all. szdick, kisszal]dsi lakosck
szoktck felaj alani.
- Idin I;kyka Cscha tette meg -

tudtuk meg Z§ozdes Jzdut6 iskola-
igazgat6t61.  - A  sztzJmabdJdArm /e-

ng6dyakat  hdyeztiinlc.  A  hoszordl
a tech:ITi]cdi  dalgoz6k keszitett6k el:
REsrfe Dora Ildthb, Borosdi R6-
bertrfe, Homlathn6 Darns M6nir

ka 6s Ma5er lsti]dr A szalagohal
Bahosldrueahalvivandioon6c[Odtr
lcittafa. Mar tevdy, a rondi vthgt-
tdsa hapesdr\ a koszorfua is fidruck
kerunek, ou6l csodasz6p left. Ebben
azeubenazisholakeluELgt±6figurdi
valjdrulthozndafahidiszviMgitdsdr
hoz: az angyallal 6s a sza:rvassal. A

everekek nagyon brilltek ezelciwh -
tettehozzaazintfu6nyvezct6.

rep-sz6veg: rm Ldsal6

Teremi Trixi:
A m6zeskalacssfites

eEindult otthom

Cintany6ros oudar vilag, bgy szeretn6k boldog lenni, Hoppsza
Sat... Dalok, slagerek egy io5 eve bemutatott zenes darabb61. A
budapesti,RIrftyszinhizipremier6taazemlftettszerzem6nyek
6rdkz6Idekkevaltak.Nagyonj6hangulath,n6pijellegtiel6adds-
sal6rkezettKiskunhalasraaRAtonyiR6bertSzinhaz.AMagnds
Misha cinti operettel zarult a Halasi Media 6s REtdra Kft. idei
szinhazievada.An6ifoszerepl6vel,atarsulatvezet6jevel,Tere-
nd77dr!uezbesz6lgettiink

-Aztgondolom,ninesmagyarem-
ber, aki ne ismem6 a Mignas Mis-
ka tort6net6t. Ez egy nay klasszi-
kus. Rem6ltii]q hogy a kiskunhalasi
k6z6ns6g is ngyanolyan j6l fogadja,
mint bdrhol mishol  az orszagban.
Nagyon  k6sztht{inlky  nagyon  szere-
think  idej6nni.  Mar  megtapasztal-
tuk, hogy Kiskunhalason nagyon j6
k6z6ns6g van.  Izgatottan virtuk  a
talalkozist.
A  Magnds   Miska   el6'adds   dalal

sliserek lettek, ismertek.  Ez a faj-
ta zeneis6g nagyon k6zel all a ma-
gyarembereklelktiletehez.Aztgon-
dolom,   hogy  a  leghitelesebben   a
magyarok  tudjck  itadni   az  ope-
rett  zeneis696t  6s  temperamentu-

mat.  Ezzel  minden  magyar  ember
azonosul.
IMarcsa,amosogcrfeldnykara]cle-
reokyanszerep,amlbenlehetlnbie-
holwi, ugye?
-6,alouszerep.A]talabanaszub-

retteke  nem  kimondottan  Of msze-
repck, f6szerepck.  Persze mindig a
vidinsisotk6pviselik.oldjatapri-
madonna 6s  a bonvivin liraibb  6s
komolyabb6rzelmi,szerelmijelene-
teit egy-egy humoros  megolddssal.
Miska meg Marcsa abszoldt fosze-
repet jitszik. Ebben a darabban mj
vissztikazivet.Amit6rtenethlikk6-
r66pdiat5bbiszerepl66.Nekemna-
gyonr6giszerepemMarcsa.AzOpe-
rettszinhalban  a  palyin  kezdet6n

azi el6zetes
J6v6re folytat6dik a szinhazi el6addssorozat a Halasi Media ds Kulth-

raKft.szervezds6ben.Atavaszi&radkinalat&banszint6nhalomproduk-
ci6szerepel.Azeis6februdr23-inlesz,amikoregyhimielevenedikmeg
a s¢npadon Az eg6rfog6 cinmel Venebes Lzndab I)dz rdrnds 6s Zto-

erf6szereplds6wh.M&rciusbanazApiedkleszmfrooront6bbek
hadbrrfu;donz6sjEib.fedrgress!/dgi.ouLApri]isbanpedigHit-
?cintiel6addsavalHwhddiJt.di[ds]Ke].7tAndrdsvendeg-

xpalKiskunhalason,aVfrosiFilmszinhazban.Aszervez6azdjb6rle-
ctaHalasm6dia'tigyfelszotsflathI,aS6tal6utca8.szinalattvalja.
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