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Spectacolul în limba engleză “A Christmas Odyseey” – produsul proiectului
educațional cu același titlu – a avut loc în sala de festivităţi a Liceului Teoretic “Aurel Lazăr”
în prezenţa părinţilor şi a profesorilor şcolii. Spectacolul a fost regizat de prof. dr. Carmen
Chira, iar cântecele în limba engleză şi franceză au fost pregătite cu sprijinul doamnei
profesoare Loredana Vereş. Expoziţia de desene şi decorarea sălii au fost realizate de
profesoara Florina Iepure.Actorii au fost elevi din clasele a V-a şi a VI-a. Corul a fost alcătuit
din eleve din clasa a XI-a B.
Reprezentația a început cu intrarea în scenă a elevelor de liceu cu câte o lumânare
aprinsă şi cântând, «Noapte de vis», în semn de respect faţă de Lumina Perfectă pe care o
reprezintă Isus.
Prima parte a spectacolului a prezentat momentele esenţiale ale călătoriei, spaţiale şi
spirituale, realizate de Maria şi Iosif: apariţia îngerilor pentru a le indica celor doi calea ce
trebuie să o urmeze pentru a colabora cu voinţa lui Dumnezeu, drumul lor către Betleem,
căutarea unui sălaş, refuzul de a fi primiţi, naşterea Pruncului Isus într-un umil grajd,
închinarea păstorilor la ieslea în care se află Isus, prezentarea la Isus a celor Trei Magi cu
cadouri de aur, smirnă şi tămâie.
În a doua parte a evenimentului elevii au adresat celor prezenţi, tot în limba engleză,
urări de Crăciun şi de Anul Nou.
Spectacolul a fost presărat cu cântece înterpretate în limba engleză şi franceză şi a
fost însoţit de prezentări Power Point pentru a susţine etapele cheie ale drumului parcurs de
Maria şi Iosif până la naşterea lui Isus. Elevii au fost costumaţi adecvat pentru a se încadra
cât mai fidel în peisajul evenimentelor evocate.
Spectatorii au remarcat pronunţia frumoasă şi elegantă a elevilor, precum şi nivelul
remarcabil de interpretare.
La terminarea spectacolului
……bomboane.

elevii au fost răsplătiţi cu aplauze, felicitări şi
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