ALAPVETŐ VISELKEDÉSI SZABÁLYOK AZ OSZTÁLYTERMI ELŐADÁSOKON
Mivel egy színháznak is megvannak a maga szabályai, összeállítottunk Nektek
egy kis lexikont:
Csend: Az előadás alatt lehetőleg ne beszélgessetek, ne mocorogjatok, mivel
ezzel zavarjátok a többi nézőt és a művészeket. Az osztálytermek akusztikája
miatt még a nézőtérről jövő legkisebb zajt is lehet hallani. De azért nyugodtan
nevethettek, ha valami vicces dolog történik a színpadon.
Előadás hossza: Az előadás hosszáról és a lehetséges szünetekről a tanáraitok
tudnak felvilágosítást adni. Természetesen megkérdezhetitek előadás előtt a
társulat tagjait is. Ahhoz, hogy egy előadásról teljes egészében véleményt
tudjatok mondani, fontos, hogy végignézzétek. Ha már az előadás vége előtt
elmentek, az zavarja a színészeket és a többi nézőt is.
Étel-ital fogyasztása: Egy színházteremben is szigorúan tilos, hát még egy kis
osztályteremben milyen zavaró tud lenni a színészek és a többi néző számára.
Fényképezés és filmezés: A színházteremben szigorúan tilos. Ez a szerzői
jogokkal függ össze. Az osztálytermi darabok kivételt képeznek, amíg a képek
csak iskolai, vagy személyes használatban maradnak. De mindenképpen
kérdezzétek meg erről előadás előtt a színészeket. Válasszatok ki egy személyt,
aki a fotókat csinálja, talán leginkább egy tanárt. És persze mindig csendben,
feltűnés nélkül készüljenek a fotók, nehogy zavaró legyen.
Mobiltelefon használat: A mobilokat legkésőbb akkor kell kikapcsolni, amikor a
helyeteken ültök. Nemcsak azért, mert érthető okokból előadás közben nem
szabad telefonálni, hanem mert a rádióhullámokkal működő mobiltelefonok
megzavarhatják a színházi technikát. Pont ezért nem elég, ha csak lenémítjátok,
vagy rezgőre állítjátok a készülékeket. Egyszerűen kapcsoljátok ki őket!
Pontosság: Nagyon fontos! Aki kezdés után érkezik, nagy mértékben zavarja a
színészeket és a közönséget is. Kérjük, ne késsetek el és ne az utolsó pillanatban
érkezzetek. Kezdés előtt 5 perc már elég, hogy megtaláljátok és elfoglaljátok a
helyeteket, esetleg igyatok gyorsan valamit.

Taps: A színpadon álló művészek jutalma. Ezért ha tetszett az előadás, ne
rohanjatok ki egyszerűen az osztályból, hanem tapsoljátok meg azokat, akik
Nektek játszottak.
Zűrzavar: Akár az előadás megszakításához is vezethet.

