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Az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
meghirdetett „A hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó program támogatása” című
NTP-MŰV-18-0082 kódszámú „Jelenetek egy reneszánsz uralkodópár életéből” elnevezésű
pályázatot valósította meg intézményünk a 2018/2019-es tanévben.
A pályázat során olyan komplex tehetséggondozó program jött létre, melyben megjelent a
történelem, az irodalom, az ének-zene, a tánc- és mozgásművészet, a művészettörténet, a
vizuális kultúra egysége. Az élményközpontú foglalkozások végére létrejött alkotás a
reneszánsz életérzést, Mátyás és udvara mindennapjait mutatta be.
Fő célkitűzésünk volt, hogy lehetőséget biztosítsunk tehetséges tanulóink képességének
komplex kibontakoztatására. A programba olyan diákokat vontunk be, akik már megmutatták
tehetségüket más fellépések során is, számukra biztosítottunk további lehetőséget tehetségük
kibontakoztatására. A gyermekek sikerélményhez juttatását valósították meg a program
elemei: közös műhelymunkák, próbák, kirándulás, találkozás egy színésszel, egy színdarab
megtekintése, illetve maguk az előadások. A pályázati tevékenységbe bevont külsős
szakember a kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze, Fándly Csaba.
A tanulók pihenését, feltöltődését szolgálta a 2 napos tanulmányi út 2019. április 25-én és 26án, mely során olyan városokat és nevezetességeket kerestünk fel, melyek szorosan
kapcsolódtak Mátyás királyhoz. Először a Budai Várat kerestük fel, majd megtekintettük a
Mátyás-templomot. Délután a visegrádi királyi palotához utaztunk el. Pilismaróton szálltunk
meg este az Alexandra Vendégházban. Másnap délelőtt az Esztergomi Bazilika volt az első
célállomásunk, délután Székesfehérvárott álltunk meg, ahol a Mátyás király emlékművet és a
Romkertet kerestük fel. A kirándulás lehetőséget teremtett a közösségformálásra és az aktív
kikapcsolódásra is.

Az egész tanéven átívelő, új kezdeményezésű 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és
alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program eredményeként egy Mátyás király
koráról szóló színdarab jött létre. Az előadás a reneszánsz kort, Mátyás és udvara
mindennapjait mutatta be dialógusok, versek, zene és dalbetétek, illetve tánckoreográfia
segítségével. Az előadás különlegessége, hogy a történelmi hitelesség - korhű szövegek, ruhák
és díszlet - ötvöződött a népmesei hagyományokkal.
A darabot a diákok, a szülők és a város lakossága előtt mutattuk be 2019. május 30-án, 31-én,
június 12-én pedig a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulói
előtt léptünk fel. Előadásunknak minden alkalommal nagy sikere volt.

