„Széchenyi: A Rockopera”: Meghívó & Előfeladat
Kedves Magyar Ifjúság!
A kultúránk kivirágzása érdekében, a Nemzeti Színház kijelenti, hogy május 29-én
különleges előadás lesz, ami a TI énekeitekből és dramatikus tehetségetekből áll.
A téma? Nem lehet más, mint a legnagyobb magyar, Széchenyi István, aki nemcsak a
lánchíd építője, hanem e színház kezdeményezője!
Mindegyik őrs – vagyis „színházi társulat” – készítsen egy rövid
énekes előadást Széchenyiről. Lásd a témákat alul!
Szabályok:
• 1-2 perces legyen.
• Énekkel adja elő a témát (következő lapon találhatók).
• Információért, használjátok a „Széchenyi és a
Reformkor” forgatókönyvet.
• Használjátok legalább egy (1) népdal dallamát.
• Érezzük és lássuk a drámát!
• Mindegyik őrsi tag szerepeljen a videó készítésében.
• A fájl altábor, város, és őrsi névvel legyen elnevezve (pl.
cssz2L_Toronto_Pitypang vagy cssz2F_NYC_Sas)
Határidő: május 15. este 9-ig (keleti part időszámítás szerint).
Küldjétek be a központi Akadályverseny címére: aki.kozpont@kmcssz.org
A legjobb videót kiválasztjuk mindegyik kategóriában és összeállítjuk a
„Széchenyi: A Rockopera” első és egyetlen előadására az Akadályverseny virtuális
Nemzeti Színházában!
Hogyan értek el oda? Május 29-én át kell járni a „budai” és a „pesti” pályát és
kitaláljátok!
Jó szerencsét és jó munkát kívánunk!

Laborfalvi Roza
reformkori színésznő

Akadályverseny parancsnok

„Széchenyi: A Rockopera”: Ének sorozat
Sorrend Előadok
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Leány I

Ének Téma
Fiatal Széchenyi "Ki vagyok
és mit akarok?" éneke
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Fiú I
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Fiú II
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Leány II

Az ellenfél éneke:
Metternich kancellár a
"felforgató" kultúra ellen
1825. Pozsonyi
Országgyűlés I – Széchenyi
meglepetése - előadja
ötleteit az ország
fejlődésére
1825. Pozsonyi
Országgyűlés II - Széchenyi
vs. Metternich
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Fiú III

Mi az ország jövője?
Kossuth vs. Széchenyi
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Leány III

A Forradalom és a
Forradalom Után

Inspiráció
„Az én dobásom,” Hamilton;
„A mi világunk,” A Kis
Hableány;
„Ahogy csillan a távoli fény”

Vaiana/Moana
„Készülj hát,” Az
Oroszlánkirály;
„Csillagok,” A Nyomorultak
"Kormány Harc #1," Hamilton

„Elkésett Békevágy,” István a

Király
"Az Ember Eltevéd (Geréb vs.
Boka)," Pál Utcai Fiuk
„Szállj Fel, Szabad Madár,”
István a Király; "Kormány Harc
#2," Hamilton
„Egy nap még,” „Álmodtam egy
álmat,” A Nyomorultak;
„Oly Távol Vagy Tőlem,”
István a Király;
"Mi Vagyunk a Grund!" Pál

Utcai Fiuk
„Finálé,” A Nyomorultak

