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Czerwiec przyniósł —jak co roku– kolejną premierę Carpe diem. Tym razem oglądaliśmy Świ
ętoszka
Moliera.

14 czerwca 2012 r. odbyła się premiera sztuki, na której obecni byli zaproszeni goście, m.in.
pani Zastępca Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Halina Cimer, Starszy Wizytator Delegatury
Kuratorium Oświaty w Wadowicach Józef Żegliński i członek Rady Powiatu Grzegorz Opychał,
a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek. W następnych dniach miały miejsce
spektakle dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej.

Można śmiało powiedzieć, że przedstawienie odniosło duży sukces.Po przedstawieniach
publiczność długo nagradzała aktorów gromkimi brawami. Przyczyn tego sukcesu jest wiele,
warto jednak na kilka z nich zwrócić uwagę.

Opiekunka koła mgr Elżbieta Karelus świetnie dobrała obsadę aktorską. Znając dobrze każdeg
o ucznia tak przydzieliła role, aby jak najlepiej wykorzystać naturalne umiejętności, cechy
charakteru, czy temperamentu danej osoby. Dlatego kreacje Orgona, Tartuffa, Doryny czy
innych na długo pozostaną w naszej pamięci.

Po poziomie przygotowania przedstawienia i gry aktorskiej widać było, ile miesięcy spędzono z
uczniami na próbach. Aktorzy to bowiem osoby, które mimo swych chęci są przecież
amatorami. Trzeba więc docenić fakt, że zostali dobrze przygotowani, a jednocześnie włożyli
wiele swej pracy, umiejętności i talentu w przygotowanie spektaklu. Efekty ich wspólnej pracy
doceniła publiczność.

Na słowa uznania zasługuje również grupa techniczna, która przygotowywała dekoracje:
gustowne, dopracowane, efektowne. Stroje i muzyka dopełniały klimatu sztuki.
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Gratulujemy udanej premiery opiekunce mgr Elżbiecie Karelus oraz całemu zespołowi Carpe
diem- zarówno aktorom, jak i grupie technicznej.

Obsada:

Tartuffe- Kamil Różański
Orgon - Dawid Buła
Elmira – Marzena Charęża
Pani Pernelle – Monika Rusin
Doryna – Weronika Pająk
Kleant – Maciej Łabędzki
Marianna – Adrianna Kordel
Walery- Mateusz Żmija
Damis – Maciej Zamysłowski
Pan Zgoda- Maciej Stanuch
Oficer Gwardii – Piotr Kawaler

Sekcja techniczna:

Suflerzy: Barbara Wyka, Julia Moskwa
Światło i muzyka: Paweł Karelus
Dekoracje: Magdalena Faber, Magdalena Łyczak, Karolina Piwowarczyk, Adrianna Opychał,
Gabriela Chrapek, Aleksandra Leśniak.

Zdjęcia można oglądnąć w Galerii.

2/2

