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Szeged - A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának magánének szakos
hallgatói ma 15 és 19 órától a kisszínház színpadán vizsgaelőadásként mutatják be
a Varázsfuvola a porondon című különleges Mozart-produkciót.

– Egy cirkuszban játszódik a darab, a porondot
körbeveszik a nézők. A produkció alcíme: „avagy
mindenki így csinálja", mert a Cosi fan tuttéból is
vettünk át részleteket, hogy minden énekesünk
bemutatkozhasson. Dorabella, Fiordiligi és Despina is
szerepel a két opera ötvözetéből megszületett
előadásban – mondja Toronykőy Attila, a produkció
rendezője, az énekeshallgatók színpadi gyakorlat
tanára.
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Varázsfuvola a porondon.
Fotó: DM/DV

A darabot díszletben, jelmezekkel, Komáromi Júlia zongorakíséretével játsszák. Több
olyan fiatal énekest is hallhat a közönség, akikkel korábban már találkozhatott. Így
például Koczor Kristóf énekli Sarastro, Szélpál Szilveszter Papanego szerepét, Az Éj
királynőjeként pedig Bobanj Rebeka és Finta Diána mutatkozik be. A nemzetközi
Simándy-énekverseny után ez az előadás is a szegedi énekiskola eredményességét
jelzi; az SZTE ZMK Magánének Tanszékét vezető Temesi Mária professzor tanítványai
mellett D. Szécsi Edit, Altorjay Tamás, Andrejcsik István és Koczka Ferenc
növendékeit hallhatja ma a kisszínházban a publikum. A már említett hallgatókon
kívül ígéretes tehetségnek tartják az elsőéves tenoristát, a Tamino szerepében
bemutatkozó Decsi Andrást és a Dorabellaként fellépő Töreky Katalint is.
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