
MusicKell siker - A második forduló 

Január 9 - én reggel izgatottan ébredtem, csak az első két órán voltam a suliban, mert már 
délelőtt robogtunk Orsi nénivel Pestre.  

A vonatozás után metróval folytattuk utunkat a Madách 
Színházig. Azelőtt még sosem utaztam földalattin. 
Mennyire gyors! Elámultam a mozgólépcső magasságán 
is. 

Először Orsi nénivel egy 
kávézóba tértünk be 
lazításképpen, aztán 
elkezdődött a hangbeállás 
a színházban.  

Felrakták rám a 
mikroportot, aztán 
megkértek, hogy kezdjem 
el a dalomat. 
Megállapítottam, hogy így kényelmesebb énekelni, mert 
mindkét kezem szabad, nem kell tartani a mikrofont. A 
hangpróba után körülnéztünk egy kicsit. Nagyon szépen 
díszített a Madách Színház! 

Újra beültünk a kávézóba, most már Geri 
Tamás színész is csatlakozott hozzánk, aki 
többek között a székesfehérvári Pál utcai fiúk 
című darabban szerepel. Nagyon örültem a 
találkozásnak s persze a közös fotók sem 
maradhattak el!  

Orsi nénin kívül, Tomi is biztatott, mesélt 
nekem a szakmájáról, milyen is a színészek 
élete. Ő épp egy szinkronstúdióból érkezett 
hozzánk, amivel kapcsolatban ismét sok kis 
titkot tudtam meg. Beszéltünk arról, hogy a 

márciusi jótékonysági koncerten (a Köfém Művelődési Házban 
tartunk március 12-én), ahol Tomi lesz a vendégünk, szívesen 
énekelné velem az Elisabeth musical: Mama, mondd hol 
vagy…?című duettjét. Ennek nagyon örültem és izgatottan 
készülök már Orsi nénivel erre a fellépésre is! 

  



 

Visszaballagtunk a színházba és vártunk, hogy mikor kerül rám a sor. 
Közben Orsi nénivel még egyszer mindent átbeszéltünk mire kell 
figyelnem a produkcióim során. Az osztályom is egész nap bíztatott, 
ami nagyon sokat jelentett nekem! 

Amikor behívtak a váróba, ismét elkezdtem izgulni, de a zsűri előtt 
lenyugodtam. Mivel elég későn kerültem sorra (este 8 óra után), nem 
sokat kellett várni az eredményhirdetésre. Óriási boldogság, hogy 
továbbjutottam a márciusi középdöntőbe! 

 

Az osztály másnap vastapssal fogadott. Nagyon hálás vagyok nekik és 
mindenkinek, aki drukkolt nekem! Külön köszönöm Orsi néninek, 
hogy felkészített és ezt az izgalmas napot velem töltötte! 
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