MĂRTURISIRI PRESĂRATE SUB... BALCONUL JULIETEI
Se spune că orice este frumos trece foarte repede. Chiar este adevarat!
Așa s-a intâmplat și anul acesta (Cluj-Napoca, 13-15 iunie, 2015) la a-XV-a ediție a Festivalul Național de
Teatru în Limba Engleză pentru Elevi, `COME WITH US TO DRAMALAND`, organizat de aceiași împătimiți
profesori, fără de care trupa de teatru `Prosopeio` a Colegiului Național `Silvania` Zalău nu și-ar fi putut
reconfirma valoarea. Totul a fost, la fel ca în ceilalți ani, o zi de sărbătoare, o zi de bucurie a sufletului.
De cum vine luna martie, noi - profesorii de limba engleză - așteptam cu nerăbdare invitația pentru
înscriere la acest festival. Și aceasta vine mereu de la inimoasele doamne profesoare de limba engleză,
Carmen Blaga si Diana Berindeie.
Și apoi... încep repetițiile finale, rodul unor activități începute în luna octombrie: concursul de pre-selectie
a viitorilor `mici actori`, alegerea piesei, stabilirea zilelor de repetiție și multe altele.
Nu a fost ușor nici anul acesta. “Boboci” claselor a-IX-a au făcut eforturi să se integreze în trupă, iar “ai
maturii” claselor a-X-a și a-XI-a au încercat sa le insufle pasiunea experiențelor anterioare. Dar cel mai greu,
poate, a fost pentru “veteranii” trupei, cărora le-a fost atât de greu sa renunțe la pasiunea lor pentru
teatru si la dorința de a mai petrece momente placute împreuna cu colegii lor mai mici, în favoarea
pregătirii pentru scoală, olimpiade si bacalaureat. Le mulțumim, suntem mândri că au făcut parte din
această trupă și suntem convinși ca își vor aminti mereu de teatrul englez și de noi.
Noi, cele două profesoare de limba engleză - Gilda Seișanu și Lucia Bălănean, care coordonăm activitatea
de teatru englez din cadrul Colegiului Național`Silvaia` Zalău, am fost și suntem atât de fascinate de dorința
acestor adolescenti de a-și împlini visul, incât nimic nu ne-a împiedicat să îi urmăm și să îi îndrumăm la
repetițiile făcute pentru prezentarea piesei noastre din acest an.
Eforturile nu au fost în zadar, dovadă fiind premiile obținute: locul al-II-lea pentru cea mai bună echipă
de teatru, premiul pentru cea mai bună adaptare a unei piese clasice într-o comedie, premiul pentru cele
mai frumoase costume, premiul special al juriului pentru eleganță, acordat elevei Nechita Ioana, clasa a
X-a si premiul special al juriului pentru Esculus, elevei Pînzaru Andreea, clasa a-X-a.
Decorul simplu și inspirat, costumele și - cel mai important - jocul tinerilor actori, au reușit să creeze nu
numai o atmosferă de bună dispoziție, dar și de originalitate, iar spontaneitatea și talentul actoricesc au
făcut deliciul publicului în multe momente ale piesei.
Credem că trupa de teatru a Colegiului Național,`Silvania`, Zalău - `Prosopeio` (`Mască`- in limba romana)
din care fac parte următorii elevi: 1. Moldovan Andrei, cl.aXa G-Romeo, 2. Socaciu Patricia, cl.aXa I –
Juliet, 3. Nechita Ioana, cl.aXa A - Rosalina, 4. Papiță Anda , cl. aXa A - nurse, 5. Almaș Oana, cl.aXa Anarrator, 6. Ciurean Oana, cl.aXIa G-narrator, 7.Labo Victor, cl. aXa A-Tibalt, 8. Pînzaru Andreea, cl. aXa IEsculus, 9. Riza Andra, cl.aXa I - Mercutio, 10.Porumb Cosmin, cl.aIXa G - angel, 11.Ilieș Alina, cl. aXa A-

angel, 12. Cotoară Andreea, cl.aXa G - Lady Capulet, Droj Roxana, cl.aXa I - Lady Montague, 13. Mândraș
George, cl. aXa G- Paris, 14. Bejinariu Vlad, cl.aXa A - Friar John și nu în ultimul rând, eleva Iepure Ioana
(care a desenat posterul de participare) au lăsat o impresie plăcuta juriului și spectatorilor prezenți la
manifestare.
Le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și sprijinit.
Mulțumim mult organizatiorilor și tuturor oamenilor de suflet care ne-au dat șansa de a ne afirma încă o
dată, de a pune în valoare potențialul artistic și competențele lingvistice ale elevilor colegiului nostru,
imaginația și creativitatea acestora și nu în ultimul rând, posibilitatea de a stabili schimburi de experiență
cu trupe de teatru din intreaga țară.
Vă mulțumim!
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