„Színház az egész világ”
Shakespeare
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Egy kis színháztörténeti érdekesség
A klasszicizmus színháza – Molière

A francia klasszicizmus legfontosabb művészi tevékenysége a színpadi játék.
Irodalmának meghatározó műneme a dráma, meghatározó műfaja pedig a
tragédia.
A francia színházi hagyományok középkori, illetve reneszánsz gyökere a
népszerű vásári bohózat.
A színház az előkelők társadalmi érintkezésének legfőbb színterévé és
szórakozásává vált. A király, XIV. Lajos maga is lelkes színházrajongó volt,
sőt a palotájában előadott, balettekkel egybekötött színielőadásokon
szereplőként is megcsillantotta tehetségét.
A színházi előadások számára a labdaházakat alakították át. A színészek nem
korhű jelmezekben, hanem a XVII. századi viseletben, rizsporos parókákban
jelenítették meg az alakokat. Díszleteket sem használtak, csak kellékeket.
Jean-Baptiste Poquelin, írói és színpadi nevén Molière: (Párizs, 1622.–
Párizs, 1673.) francia drámaíró, rendező és színész, a modern komédia
megteremtője.

Ezen a héten egy elvarázsolt kastélyba viszünk el Benneteket!
Egy levelet kaptál, amelyben egy
vonatjegy lapul és egy fénykép egy
gyönyörű kastélyról. Ide várnak,
ide szól a jegyed! Csomagolj be
gyorsan és indulj! 
Meglepetések és különféle
izgalmas feladatok várnak, ha
ideérkezel!
Ha minden játékot, feladványt
megoldasz, akkor megtalálod azt a
ládát, amelyben egy ajándék lapul
számodra! Kíváncsi vagy rá?

Felültél a vonatra, három napig utaztál,…de a kastély nem úgy néz ki, mint
a képen. Valami nincs rendben!

Belépsz a kastélyba és egy folyosón találod magad,
ahonnan szobák nyílnak.

Az egyik festmény mögött
találsz egy égett papírt és rajta
egy régi verset. Egészítsd ki úgy,
ahogy szeretnéd! Ha ez kész,
akkor nyílik a következő ajtó!
Én nem vagyok én.
Az vagyok,
aki mellettem _______, s nem
_____,
kit meg is ________
s akit néhanap ______.
Az, aki csendben ________,
mikor _____,
az, aki jó és megbocsájt, ha
________,
az, aki arra sétál, ahol ________,
az, aki ________, ha meghalok.

1. szoba: a konyha
Megtalálod a macskát a képen?
Neked mi a kedvenc
állatod?
Esetleg tudsz valami
különleges történetet
róla? Mesélj!
Ha van kedved, rajzold
le egy kreatív
kifestőként!

2. szoba: dolgozó
A dolgozószobában
szétnézel. Gyertyák
égnek az egyik sarokban,
a másikban egy állványon
régi könyv található.
Ebből a szobából akkor
jutsz majd ki, ha
megoldod a könyvben
található rejtvényt!

3. szoba: háló
A hálószobának egyik
falán egy festmény lóg.
Ez a festmény
valahonnan ismerős!
Eszedbe jut róla egy
gyerekkori emlék!
Írd le vagy meséld el!

Gondolj vissza az óvodás és a kisiskolás korodra!
- Milyen illat jut eszedbe?

- Milyen hangok?

- Milyen színek?

- Milyen játékok?

- Melyik étel?

- Egy vicces történet?

4. szoba: táncterem
A táncterem csupa
pókháló. Az emeletről
egy furcsa lény ugrik
eléd és ezt mondja:
"Én nem vagyok én.
Az vagyok, aki..."
Van olyan állat,
amitől félsz? Lehet
igazi, de lehet
képzeletbeli is! Mesélj
róla!

Egy falra vetített árnyékkal próbáld megjeleníteni vagy paraván mögött,
papírból kivágva!

5. szoba: kamra
Kihúzgálod a fiókokat és
mindengyik fiókban találsz egy
képet! Ahogy rakosgatod
egymás mellé, kirajzolódik egy
történet! A kastély történetét
végre megismerheted! Találd ki
az elvarázsolt kastély meséjét a
képek segítségével.
Írd le a füzetedbe!

Stílusjáték:
Mi lenne, ha a történetedet elmesélnéd újra
- romantikus szappanopera kalandként vagy
- krimiként

6. szoba: kincstár

A kastély kincstára
csodaszép! Minden kincs a
Tiéd!
Egy ládikó egészen
különleges, mert Neked lett
odakészítve! Ha kinyitod,
akkor meglátod benne azt,
amire most a legnagyobb
szükséged lenne!
Fogalmazd meg, mondd ki!
Mi az az egy lépés, amit meg
tudnál tenni, hogy tényleg a
Tiéd legyen? ………

7. szoba: moziterem
https://www.youtube.com/watch?v=m6LTNvBJ46o
Hacsi - A leghűségesebb barát
Hachiko: A Dog's Story amerikai-angol családi film, 89
perc, 2009
Egyik nap az ingázó Wilson professzor gazdátlan
kutyakölyköt talál a vasútállomáson. Megsajnálja, és
hazaviszi az állatot. A felesége, Cate nem örül neki, de
végül megenyhül, és megengedi, hogy a japán akita
kutyus náluk maradjon. A kutya és a professzor között
szoros barátság alakul ki. Hacsi minden nap elkíséri őt a vonathoz, este pedig
kimegy elé az állomásra. Így megy ez egészen addig, míg egyszer nem érkezik
meg a gazdi. A kutya azonban élete végéig hűségesen várta a professzort,
minden nap megjelent az állomáson. 1 Péter 1,22
„Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek! „

1 Péter 1,22

