Kollégium

Irány Budapest!
Kicsiny kollégista csoportunk március 7-én
kora reggel vonatra szállt. Úti cél: Pest –
Nemzeti Múzeum, Terror Háza, Madách
Színház!
A szürke hétköznapokat egy eseménydús
nap szakította meg. 11 óra tájban érkeztünk
meg a Keletibe. Onnan busszal át a Nemzeti Múzeumba. Itt csak egy óránk volt, hogy
a francia impresszionisták alkotásait megnézzük. Mivel ez állandó kiállítás, ajánlom
minden festészetet kedvelőnek! Ne hagyjátok ki!

Ezután átsétáltunk a Terror Házához. Itt
egy idegenvezető elmagyarázta a látottakat.
Megrázó élmény volt, mégis úgy vélem,
hogy mindenkinek látnia kell.
Gyorsított tempó, mert 15 órakor kezdődött a több átalakítást is megélt Macskák
musical. Fergeteges előadás volt, jó szereplőgárdával. (Dunai Tamás, Malek Andrea,
Gallusz Nikolett, Eszenyi Enikő, Szente
Vajk stb.)
Kicsit fáradtan, de rengeteg élménnyel
tértünk éjjel haza.
Lankó Jácinta (2-es csoport)

•
Tiziano kiállítás
Amikor meghallottam, hogy Tiziano kiállításra megyünk, nagyon meglepődtem. A szemem előtt megelevenedtek a tankönyvben látott festmények.
Belépve a terembe rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy csupán egy képről
van szó, amelyet egy pécsi polgár
vitt be a Régi Képtárba, hogy egy kis
pénzhez jusson. Meglepetésére nem csekély

összeget ajánlottak fel neki a festményért, melyről bizonyos eljárások
alapján egyértelműen megállapították, hogy Tiziano alkotása. A teremben, körben a falakon fotókkal mutatták be azokat az eljárásokat, amelyekkel igazolták a festő személyét
és a képen történő változásokat. Öszszességében rendkívül érdekes kiállítást tekinthettünk meg.
Viola Anikó (3-as csoport)

•
Ki-Mit-Tud?
2009. február 5-én a kollégiumban Ki Mit Tud?-ot rendeztek. Nagyon sok fellépő volt, a lányok különböző kategóriákban mutatkozhattak meg. Volt tánc, zene, dal, népzene, vers, próza. A zsűri elnöke Pámer László tanár úr volt. Nagy izgalom lett úrrá mindenkin, mikor megérkeztek a Nagy Lajos Gimnázium fiúkollégistái. A 209-es szoba széki népdalcsokorral készült. Ez volt az egyetlen ilyen produkció, így a zsűri különdíjjal jutalmazott bennünket. Azt
hiszem, mindenki nagyon jól szórakozott, mert megtalálta a neki tetsző előadást!
Horváth Lea (6-os csoport)
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