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815 est
Az előző évek sikereire való tekintettel idén is
megrendezésre került a „815 est” nevet viselő
csapatestünk.
Április
6-án,
szombaton
gyülekeztünk a Kelenvölgyi Általános Iskola
aulájában, majd fél 5-kor kezdetüket vették az
előadások.
Idén, Nóri és Alex kalauzolt végig minket az
őrsi és egyéni produkciók között, a zenéért
Gábor volt a felelős, spontán színpadrendezőink
pedig Dani és Patrik voltak. Utólag is köszönjük
nekik a befektetett munkát, nélkülük nem
sikerülhetett volna ilyen jól az est! A
legkisebbek tánc előadásai, népdal éneklései, a
nagyobbak vers szavalásai és balett előadásai
mellett sok különleges produkciót láthattunk. A
Medve-túra és az Áfonya őrs filmforgatásának
kulisszái mögé való betekintés után, a vezetőség
előadásai következtek, akik idén az „Önök
kérték” címet viselő kabarésorozattal készültek,
melyben vagy a katonák, vagy a mérges
gombapörkölt, esetleg a titkos találkozóra
összegyűlt zseniális kémek képezték a nevetség
tárgyát. Titkos produkció leple alatt érkezett
unokatestvérével Szabó
Levente, akiről
megtudhattuk, hogy kitűnően harmóniázik! A
Jaguárok Fele-shop című produkciójából
mindenki számára kiderült, hogy náluk minden
termék az árának csak a felét éri meg! A sok
nevetést tetőzve, a Csipkebogyók vezényelték

az idei tombolasorsolást és az est a Hóbaglyok
neonfényekben úszó filmelőzeteseivel zárult. A
produkciókat követőn átrendezve kicsit a
termet, beszélgetésekbe fogva fogyasztottuk el
együtt a finomabbnál finomabb süteményeket és
hallgattuk
meg
csapatparancsnokunk
beszámolóját Amerikában töltött idejéről.
Köszönettel tartozunk még István bácsinak, aki
már sokadik éve segít a 815 est
megvalósításában a suli portásaként!
Azt gondolom az idei csapatest is remekül
sikerült és jövőre is mindenki hasonló
lelkesedéssel fog készülni mind őrsileg, mind
egyénileg, hogy elkápráztassa a szülőket,
hozzátartozókat, barátokat és az egész
közönséget!
Köszönjük mindenkinek, aki ott volt!
Musch Hanna

Jelentkezz a Kelenvölgyi főzőversenyre
Idén is sor kerül arra, hogy összemérjük
főzőtudásunkat egymással, és kiderüljön, hogy
ki az idei év legsikeresebb szakácsa!
Várjuk a lelkes jelentkezőket 2013. június 8-án
szombaton a templomkertben 10-órától!
A zsűrizésre 14 órakor kerül majd sor, így
kérjük kedves versenyzőinket, hogy addig
készüljenek el mesterműveikkel.
A főzéshez szükséges fát, illetve tűzrakó helyet
mi szolgáltatjuk majd, illetve tűzrakó
helyenként 1 asztalt és padot is adunk a
versenyzőknek!
Jelentkezni Hajdú Kingánál
lehet, 2013. június 6-ig!
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Jó munkát kívánunk az előkészületekhez!

