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ТРАДИЦИОНАЛНА ПОЗОРИШНА МАНИФЕСТАЦИЈА

ОДРЖАНА ЈУБИЛАРНА ДЕСЕТА
"ШКОЛСКА СЦЕНА"
„Школска сцена" је манифестација која својим трајањем потврђује да неговање континуитета аматерског позоришног стваралаштва и дал>е представл>а живу традицију у горњомилановачком крају.

На

вишедневној манифестацији
која је свечано отворена 25. маја
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изведене су четири представе
различитог жанра и позоришног израза, у
којима је наступило око 90 малишана из
Горњег Милановца, Такова и Каменице.
Пета пријављена представа „Маратонци трче почасни круг", коју су ученици ОШ „Арсеније Лома" са Рудника требало да изведу
8. јуна, због здравствених проблема чланова
ансамбла, у последњем тренутку је отказа-

риште сан који се само на сцени остварује.
Сви извођачи су били уједначени, тако да
није било већих искакања из улоге. Зато су
сви глумци за похвалу, без обзира на величину или значај улоге. Наравно, признање
треба одати и наставницима - редитељима
представа и њиховим сарадницима који се
свих ових година својски труде да деци пруже „нешто више" и да „Школска сцена" буде то што јесте - традиционална позоришна

манифестација вредна сваког поштовања је Марија Тодоровић, представник

на.

рекла

Фестивал је, и ове године био ревијалног
карактера, тако да се награде, устаљене
претходних година: за најбољу представу,
најбољу мушку, односно женску улогу, као
и за исказану глумачку даровитост (награда
"Бора Атанасковић") нису додељивале.
Представе су изведене у Норвешкој кући,
Такову, Каменици и Руднику, а реализацију
Фестивала помогли су Општина Горњи Милановац, компанија „Сњисслион Таково",
АД Рудник и флотација „Рудник" и предузеће „Тапа-тапа". Све представе, као и до са-

Милановачког позоришта.
Још једном се видело и осетило да публика није ту само да би испратилила и наградила аплаузом своју децу, већ да би помно
испратилила шта то школе, па и вртићи могу да понуде и каквим капацитетом располажу будуће снаге Милановачког позори-

да, пратили су представници милановачког
позоришта (Марија Тодоровић) и Културног центра (Небојша Гојковић, Предраг Ло-

лановац, отворио

шић).
"Школска сцена" је још једном показала
да је зрела, заокружена и престижна манифестација која школама којима су глума и
позориште неизоставни и неопходни део
образовног и васпитног процеса, даје шансу
да представе своје умеће. Озбиљност и труд
с којима су ансамбли приступили овогодишњој "Школској сцени" вредан је сваке похвале, поготову ако се зна да је Фестивал
био ревијалног карактера и да је организован на више локација у неадекватним условима.

Деца и њихови професори, наставници и
васпитачи ове године су за јубилеј спремили
добре представе.
Чинећи "жири", у старту смо имали
свест о томе да гледамо децу и да треба да
одбацимо у страну све што би се могло за-

професионалцима... Зато смо се сви
ми, и деца и „жири" и публика лепо забавили. У распону од смеха до суза млади глумци су нам још једном потврдили да је позомерити
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шта.

ХВАЛЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Десети фестивал позоришног стваралаштва ученика основних и средњих
школа са подручја општине Горњи Ми-

је Дејан Ковачевић,

председник Општине. У свом обраћању
Ковачевић је упутио речи хвале деци глумцима, васпитачима, учитељима, на-

ставницима, професорима, редитељима,
организаторима Фестивала и свима ко-

ји негују позоришну уметност. Похваливши рад Милановачког позоришта и
Културног центра, Ковачевић је истакао да културу једног града негују и изграђују институције културе, да су то
места где се човек духовно уздиже и где
може другима да поклони задовољство.

УЧЕСТВОВАЛИ И "РАСПЕВАНИ
ЦВЕТИЋИ"
дечији хор Културног
„Распевани цветићи", који је

Инклузивни
центра

крајем прошле године обновио рад захваљујући донацији компаније „Тетрапак", свој први већи јавни наступ у обновљеном саставу имао је у Норвешкој
кући на свечаном отварању Фестивала.
За децу глумце, малишани из хора,

предвођени Слађаном Попов извели су
песму „Нек свуд љубав сја".
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