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Közreműködők:

Az előadást rendezte, a látványtervet írta: Csömör Hermina
Zenei rendező: Vass-Eyssen Ábel
Lézergrafikák:  Török András
Térbeli effektek:  Szűcs Laci
Ködmester: Fodor Zoltán

Telepítés: kb másfél-két óra

- 3   db  lézert,

- ködgépek,

- laser screen,

- vezérlő rendszer.

Technikai igények:

- telepítés a színpadon középen hátul és a két szélén

- 2x230V 16 A,

- lézer állványok elhelyezésének lehetősége,

- laser screen  számára hely,

- vezérlő rendszernek hely biztosítása közel a kivitelezéshez,

- hangosítás biztosítása,

- ködgépek üzemeltetésének lehetősége (füstriasztók )
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Témafeldolgozás:  Vásárhelyi Pál Alapfokú művészeti Iskola 30.
évfodulója

Forrásanyag: Vass-Eyssen Ábel

A műsor  forgatókönyve:

A műsor elején megszólal egy gyermek hang:

“ Mit mondanak rólunk? A szülők szerint könnyű vásárhelyis gyerek
szüleinek lenni. Felejthetetlen élményekkel gyarapodnak a meghitt

hangulatú karácsonyi és ballagási ünnepségeken.“

Elindul a zene és  Megjelanik 1989 évszáma, és az iskola épületének
körvonalai, jelképezve az iskola avatásának évét. Kirajzolódik a Gmeiner-
szárny, és az 1992-es évszám, a bővítést jelképezve.  1990-es évvel indul
az Óvodaiskola program, ezt egy futófény újsággal rajzoljuk meg.

Ismét  megszólal egy hang kellemes, meleg hangsúllyal:

Vendégként a bejárati ajtótól a színpadon át az ebédlőig megélheti az
otthonosság, a figyelmesség számos jelét“ (Józsa Kata)

1991 évszámához a testvériskola, Sepsiszentgyörgyöt jelképezve egy
székelykapu. A Városi Gyermekszínjátszó találkozót színházi vidám-szomorú
maszk jelképezi. Német zászló jelenik meg jelképezve a nemzetiségi
oktatást.

Laboratóriumi eszközök és egy számítógép jelenik meg az 1997-e
évszámmal, jelképezve a szaktantermi bővüléseket.

Megszólal egy fiatal tini hang:

„Nemcsak a múltja dicséretes: biztató a jelene is.“ Dr. Sárközi István

2006 óta kiválóra minősített alapfokú művészeti iskolává vált., majd egy
lapozódó könyv jelképezi a 2012-es könyvtár nyitást. 2016 Akkreditált kiváló
tehetségpont (logót kérünk hozzá).

Határozott hang nyilatkozik az iskoláról:
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„Kezdeményező, a mindenkori jelen kihívásait a humánum szellemében
felvállaló oktatási intézmény“. (dr. Zombori Gábor)

2018 Bodlog iskola címet nyert az iskola, vidám gyerekek rajzolódnak ki,
különböző korosztályokból. 2019 június egy oklevél jelenik meg, feliratként
rajta EMI, kiváló szakmai tevékenység.

Elégedett, kedves hang szólal meg:

Kecsemét neves intézménye pedagógiai bázissá, alkotóházzá vált, ahová
szívesen járnak a gyerekek“ Császár Cirill

Finálé: A sikeres pályázati és verseny részvételeket az alábbi motívumokkal
rajzoljuk meg: NTP dollár jel, recycle jel, robot animáció, társtastánc, futó
alak, tablet, fényképezőgép, filmtekercs, stb. A grafikai elemek a zene
ütemére egyre dinamikusabban váltakoznak.

A műsor végén egy felnőtt hang szólal meg, nosztalgiázva:

A találkozóra a szívünk mindig visszahúz, szívesen visszajárunk a
Vsárhelyibe már nem fellépőként, hanem lelkes közönségként. A

diákszínjátszós éveket örökere s szívünkbe zárjuk.“ Bukovinszky Flóra,
Karádi Luca)

Kirajzolódik az iskola logója, a 30-as évszám, és tűzijáték animáció színesíti
a jeles évforduló gjelenik az évszám: 2019 és elhalad a fenyszinhaz.hu
felirat.

Lézereffektek forgatókönyv:
A műsor elején finom mozgású térbeli legyezők alapozzák meg a hangulatot.
Az történeti témák alatt különböző látványos térbeli kúpok, legyezők
váltakoznak a zene ütemére különböző dinamikákkal, a feliratoknál
sugárjáték, a fináléban látványos kombinált fényjátékkal emelve az
eseményt.
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