
Grease Musical 

A németországi Flensburgban voltunk edzőtáborban, 2015 augusztusában, amikor az egyik 

reggelen az akrobatikus rock and roll szakma neves képviselőjétől, Szakál Attilától sms 

üzenetet kaptunk, miszerint szeretne velünk beszélni. Nevét látva azt gondoltuk, hogy a 

mondanivalója biztosan az “A” kategóriával kapcsolatos.  

A tényleges megbeszélésre egy hét múlva, hazaérkezésünk után került sor. Valóban az „A” 

kategóriáról volt szó, ám nem a versenyzésről. Szakál Attila mint koreográfus, a Grease 

produkció Rock'n'Roll szakértője keresett meg bennünket. Kérdése  így szólt: Elvállalnánk-

e a Grease Musicalben a magas akrobatikákat tartalmazó elemeket és betanulnánk-e többi 

koreográfiát. 

A felkérés nagyon megtisztelő volt, mégis okozott némi fejtörést. Tudtuk, hogy sok lesz a 

feladatunk. Nemzetközi versenyekre készültünk. A tanév kezdéskor az egyesületben nagyon 

sok a munka, az iskolában sok a tanulni való. Át kellett gondolni, hogy mindezek mellett lesz-

e elegendő időnk a musicalre is. Természetesen mások véleményét is kikértük, hiszen a jó 

döntést csak akkor tudjuk meghozni, ha minden oldalról körbejártuk az ügyet. Elvállaltuk. 

A koreográfiák tanulása 2015 szeptemberében kezdődött. Eleinte csak néhány 

délutánunkat vette igénybe, ám a hónap végére azon vettük észre magunkat, hogy szinte 

mindennap ott vagyunk, és van úgy, hogy napi 8-10 órát táncolunk. Jó érzés volt ismert 

művészekkel együtt dolgozni, látni rajtuk azt az elszántságot, amivel a saját sporttáncunknál 

mi is dolgozunk. A musicalt nagy csarnoki előadásokra tervezték, így nagy tánckarral 

dolgoztak. Az akrobatikus rock and roll-t mi képviseltük egy másik párossal.  

A főpróba 2015. október 15-én volt a Syma csarnokban ahova elhívhattuk barátainkat, 

ismerőseinket. Jó volt látni, hogy sok kis táncos tanítványunk kíváncsi volt ránk. Ezt követte 

másnap a premier, ahol a színfalak mögött nagy volt az izgalom. Gábor bal kisujja egy 

akrobatika gyakorlása közben a próbánál kifordult, így a másik ujjával összeragasztva, 

mosolyogva táncoltuk le a koreográfiákat. Előadás után irány a kórház, ahol a röntgen 

vizsgálat csontrepedést mutatott, ezért sínbe helyezték az ujját. Az orvosi javallat: kímélje, 

pihentesse. Csak néztünk egymásra. Ez mind szép és jó, de nekünk nyolc nap múlva 

Moszkvában versenyezni kellett. Hát versenyeztünk….  

Azóta a musical Veszprémben, Szombathelyen, Győrben, Miskolcon, Debrecenben, és a Pesti 

Magyar Színházban játszó előadásain szerepeltünk. Színházban kevesebben táncolunk, mert 

kisebb a színpad, de mi ott vagyunk. Ígértük, hogy amikor tudunk, elmegyünk.  

Szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, támogatását. A Grease produkció stábjáét, a 

tanítványainkét, a szülőkét, a tanárainkét, az edzőtársainkét, a családainkét. Nélkülük 

nem sikerült volna.  Melegséggel és szeretettel tölt el minket, ha valakivel megoszthatjuk 

örömünket. 


