Melpomena 2019 – ostatnie zespoły zaprezentowały swoje spektakle

Na czwartek, 16 maja, przypadł ostatni dzień występów grup
teatralnych w ramach „IV Wojewódzkiego Forum Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych” – Melpomena 2019. W finalnych
spektaklach uczestniczyło blisko 80 początkujących, młodych
aktorów. Ich sceniczne talenty oceniało grono jurorskie pod
przewodnictwem aktorki Białostockiego Teatru Lalek – Kamili
Wróbel-Malec. Głównym organizatorem kolejnej odsłony
imprezy artystyczno-edukacyjnej jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Juchnowcu Kościelnym. Zwycięzców poznamy w
sobotę – 18 maja – podczas uroczystej „Gali z Melpomeną”.
Zaczęło się w iście królewskim stylu. W dworski nastrój wprowadził
publikę ZESPÓŁ TEATRALNY „ARLEKIN” z Przedszkola
Samorządowego nr 58 Integracyjnego im. J. Wilkowskiego w
Białymstoku, przedstawiając jej „Królewnę Gburkę”, która dworskie
maniery zgubiła w jednej z przestronnych, zamkowych komnat.
Na szczęście nadworna wróżka jak zawsze nie zawiodła i przybyła z
odsieczą, by dać młodej królewnie lekcje dobrego wychowania. Te
ostatnie przydałyby się zresztą także i Lucyferowi – bohaterowi
spektaklu „Piekło-Niebo” KOŁA TEATRALNEGO „DESKA” ze
Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach.
Nie dość, że stosował mobbing wobec swoich podwładnych, to
jeszcze próbował zatrzymać nadopiekuńczą mamusię w zaświatach!
Zapomniał tylko o jednym - jak dotąd nie udała się ta sztuka
nikomu: ani demonowi, ani świętemu. Wracając jednak do zamku –
otóż pewien król został z jednego z nich wyrzucony, do tego przez
własną małżonkę! Poszło ponoć o niezwykle pyszną sałatkę z
dodatkiem kradzionej roszponki, a całego tego bigosu narobiła jak
zwykle zła czarownica, która w zamian za uprawy z magicznego
ogródka zażądała królewskiej córki. Całą tę nieprzyjemną historię
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zrelacjonowała nam grupa JUŻ GOTOWI z Prywatnej Szkoły
Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Białymstoku.
W czwartek wędrowaliśmy zresztą nie tylko w zaświaty czy po
królewskich komnatach, ale i na łono natury. Jako pierwszy w leśną
gęstwinę zaprowadził nas KLUCZYK z Zespołu Szkół im. Ks. J.
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przedstawiając losy rezolutnej
Małej Czarownicy, która nie pozostawała obojętna na krzywy
wyrządzane mieszkańcom lasu i choć zdarzało jej się czasem źle
wypowiedzieć zaklęcie, serce na pewno miała po dobrej stronie. W
las posłali nas także nieodpowiedzialni rodzice „Małgośki i Jaśka”.
Na szczęście zespół ABRAKADABRA ze Szkoły Podstawowej nr
43 im. S. Kossak w Białymstoku nie pozostawił dzieciaków na
pastwę losu, zsyłając im na pomoc Czerwonego Kapturka i samą
Babę Dżagę. Wreszcie – koniecznie musimy się i tym pochwalić –
odwiedziliśmy malowniczy krakowski rynek i po raz kolejny
pokonaliśmy smoka. Gwoli ścisłości – to KOŁO TEATRALNE
„DESECZKA” ze Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach go dla nas
pokonało, ale dzielnie zagrzewaliśmy je do boju.
I tym sposobem tegoroczna podróż w głąb teatralnych opowieści
zakończyła się szczęśliwie i bezpiecznie. Jurorzy mają o czym
dyskutować, a na swój występ przed szerszą publicznością czekają
jeszcze deklamatorzy, którzy w ramach dwóch piątkowych
konkursów recytatorskich zaprezentują wiersze podlaskich poetów
oraz znane i lubiane utwory dziecięce.
„Melpomena 2019” odbywa się pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego,
Starosty Powiatu Białostockiego oraz Wójta Gminy Juchnowiec
Kościelny. Informację o Forum upowszechniają portale Białystok
Online i Wrota Podlasia, a także Radio Białystok i stacja TVP3,
które objęły wydarzenie patronatem bądź opieką medialną.
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