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A Balassagyarmaton megrendezett Madách Imre
Irodalmi és Színjátszó Napok a hazai amatőr
színjátszás legidősebb fesztiválja, mely a
nyolcvanas évek közepétől a kamarajátékok
fesztiváljaként kerül megrendezésre. 2012.
január 27-én immár 33. alkalommal nyitotta
meg kapuját a színjátszók, színházi szakemberek
és színházszerető közönség előtt. Idén tizenhat
társulat mutatta be előadását a kiemelkedően jó
színvonalú, kiváló hangulatú fesztiválon.
A fesztiváli program rendhagyó módon a
pécsi Escargo Hajója Színházi és Nevelési
Szövetkezet és a budapesti Christina and the
funny guys versenyelőadásával kezdődött.
Délután fél hatkor került sor a fesztivál hivatalos
megnyitására, melyen Borbáth Erika, az
MMIKL főigazgató asszonya és Balla Mihály országgyűlési képviselő, méltatva
az esemény évtizedekre visszanyúló hagyományait, köszöntötte a fesztivál
résztvevőit. Végül Medvácz Lajos polgármester úr a Fesztivál Szellemének
álarcát is felöltve hivatalosan is megnyitotta a fesztivált.
Az ünnepi pillanatok után folytatódtak az
előadások, a tinnyei PaTHÁLIA Miniszínpad, a
székesfehérvári Horváth Gergely, az inárcsi
KB35, a budapesti Torma Mária, a budapesti
TrainingSpot. Társulat mutatkozott be. Az éjfél
felé kezdődött ismerkedési esten a résztvevők
tartalék
energiájukat
elővéve
önfeledten
szórakoztak hajnalig.
A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely péntekre tervezett előadása
technikai okok miatt más helyszínen, szombaton reggel kilenckor került
bemutatásra, ezután következett a pénteki előadások szakmai értékelése.
A szakmai műhelybeszélgetés után délután két órától folytak a bemutatók.
Színpadra lépett a budapesti Apró Színház, a budapesti Tűzgolyó, a budapesti

KIMI-VMG 12D, a büki Sok-szín-pad Társulat,
a veszprémi Alig Színpad, a celldömölki Soltis
Lajos Színház, a győri KörTelikör és a losonci
Kármán József Színház.
A Borbély-Dresch Quartet magas színvonalú
jazzkoncertje méltó zárása volt a napnak. A
fesztivál záró napján a Civitas Fortissima ünnepi
programjaival és a Testvértelepülések Tematikus Hálózatépítési Projektjének
záró rendezvényével párhuzamosan került sor vasárnap délelőtt az előző napi
előadások szakmai értékelésére.
Kora délután a győri Import Impro Színház szórakoztatta a fesztivál résztvevőit,
majd a fesztiváldíjak átadása után a Fesztivál Szelleme bezárta a 33. ISZN-t.
Az Osonó Színházműhely a romániai magyar nyelvű színjátszásért,
drámapedagógiáért, tehetséggondozásért végzett munkájuk elismerésre méltó. A
fesztiválon erős kritikai felhangú, pontos jelképhasználatú, modern eszközökkel
megformált kortárs-avantgárd színházi előadást
mutattak be, melyre a zsűritől ezüstminősítést
kaptak. A szlovákiai Kármán József Színház
előadásában jó ritmusú, szépen felépített, sok
filozófiai fejtegetést magába foglaló előadást
láttunk a Johanna megformálásával az előadás
címszereplője elnyerte a fesztivál legjobb
színésznőnek járó díját.
2012. január 27-28-29-én, Balassagyarmaton ismét egy színvonalas fesztivál
nyújtott felejthetetlen színházi élményt a közel kétszáz játszónak és
szakembernek, és az állandó teltházat biztosító, több száz fős közönségnek. A
társulatok darabválasztását idén a társadalmi- és személyes problémákra
reflektáló színházi kísérletek, megszólalási módok jellemezték, melyek alapján
ismét erősödni látszik a színház közéleti szerepe. A fesztiválon kapott szakmai
elismerések, kritikák erősítik a csoportok alkotókedvét, hozzájárulnak a nem
hivatásos színházi mozgalom továbbéléséhez, az amatőr színjátszók nemzetközi
szintű együttműködéséhez.

