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Klamm háborúja                                         

 

osztályterem-színházi előadás 

előadja: Lábodi Ádám  

A Vörösmarty Színház fontos feladatának tekinti, hogy a diákokat ne csak a színház falai 

között, hanem azon túl, a megszokott, hétköznapi életközegükben is elérje előadásaival. 

Ehhez kiváló műfaj és módszer az osztályterem-színház. Ezért tűztük műsorra Kai Hensel 

híres darabját, a Klamm háborúját, melynek 2008-as Kolibri színházbeli bemutatója volt a 

Németországból elindult műfaj magyarországi bemutatkozása.  

A Székesfehérvári Tankerületi Központ örömmel csatlakozott a művészeti programhoz, így a 

Klamm háborújának Vörösmarty színházi bemutatója széles körű szakmai együttműködési 

bázisra épül. A színház és a tankerület ezért egy közös pályázatot hirdet az általa fenntartott 

középiskolai 11. és 12. évfolyamos osztályok számára. Pályázni olyan fotóval vagy 

plakáttal lehet, amely kreatív módon mutatja be az adott osztályközösséget, vagy a tanár-diák 

viszonyt.  A kiválasztott pályaművet beküldő osztályközösségek a tankerület támogatása 

eredményeként a 2017/18-as tanévben térítésmentesen nézhetik meg a Klamm háborúját, saját 

iskolájukban, saját osztályközösségükben.  

Az alábbiakban olvashattok néhány rövid mondatot a darabból, melyeket Klamm tanár úr 

mond az osztálynak: 

• Hálát kell adni minden este minden egyes napért, amit valahogy sikerült túlélni…  

• Az iskola, kérem, az maga a lázálom…  

• A legjobbakat kell mércének választanunk, hozzájuk kell igazodnunk… 



• Ez nem kívánságműsor, én tanár vagyok… 

• Az én feladatom, hogy megtanítsam magukat valamire. Engem sem kérdez senki, 

hogy milyennek képzelem az ideális diákot… 

Mi jellemzi a Ti osztályotokban kialakult tanár-diák viszonyokat? Lehet-e választani, melyik 

a jó, melyik a rossz? Ami jó a tanárnak, az nem jó a diáknak? Ami jó a diáknak, az nem jó a 

tanárnak? Vagy lehet mindkét félnek egyformán jó? Ti hogy látjátok? 

Feladat: 

Mutassátok be ezt a viszonyt egy fotó vagy egy plakát segítségével. Az elkészült művet 

küldjétek el a Vörösmarty Színházba, a palyazat@vorosmartyszinhaz.hu e-mail címre, és 

Klamm tanár úr ellátogat hozzátok. A saját osztálytermetekben, testközelből láthatjátok az 

előadást. 

Beküldési határidő: 2017. december 18. 18 óra 
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