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Các diễn viên học sinh sẽ nổi bật trên sân khấu khi 
các trường trung học trình diễn các vở kịch lớn của 
mùa đông và mùa xuân 

Đối với các diễn viên học sinh trong Sở Học Chánh Portland, nhiều năm học tập và mài giũa nghề 
của họ sẽ đạt điểm cao trong thời gian ở trường: vở kịch của trường trung học. Bắt đầu từ tuần 
này, các trường trung học của chúng tôi sẽ bắt đầu trình diễn các tác phẩm mùa đông/mùa xuân 
lớn của họ. 

Các diễn viên và nhóm hậu trường của chúng tôi đã tập luyện trong nhiều tuần và sẵn sàng làm 
lóa mắt khán giả. Chúng tôi đặc biệt khuyên quý vị nên xem càng nhiều càng tốt để thưởng thức 
toàn bộ tài năng và sự tận tâm của các học sinh. Đây là danh sách các vở kịch: 

Trường CLEVELAND:  Đoàn kịch Company of Warriors của trường học sẽ trình diễn vở kịch 
“Twelve Angry Jurors,” một vở kịch tòa án cổ điển năm 1955, ban đầu được gọi là “Twelve Angry 
Men.”  Nó mô tả phiên tòa của một thanh niên 19 tuổi bị buộc tội giết cha mình. 
Ngày: 19-21 tháng 2 lúc 7:00 tối (Nhà hát Black Box) 
Ngoài ra: Đoàn kịch sẽ trình diễn vở kịch “The Groundlings” do học sinh làm đạo diễn để kết 
thúc năm biểu diễn.  
Ngày: 28-29 tháng 5 lúc 7 giờ tối (Thính phòng chính) 
Tìm hiểu thêm: Xem trang web Company of Warriors website. 

Trường FRANKLIN: Trường học sẽ trình diễn “Clue on Stage,” một vở kịch hài hước dựa trên trò 
chơi bảng cổ điển. 
Ngày: 28-29 tháng 2, ngày 5-7 tháng 3 lúc 7 giờ tối; ngày 1 tháng 3 lúc 2 giờ chiều. 
Tìm hiểu thêm: Xem trang EventBrite page. 

Trường GRANT: Trường sẽ trình diễn vở kịch “The Wizard of Oz,” một vở nhạc kịch dựa trên bộ 
phim cổ điển năm 1939, do Andrew Lloyd Webber và Jeremy Sams chuyển thể.  
Ngày: 4-7 tháng 3 lúc 7 giờ tối; ngày 7 tháng 3 lúc 2 giờ chiều với cuộc diễn hành các trẻ em ăn 
mặt như như các nhân vật và "gặp gỡ các nhân vật". 
Tìm hiểu thêm: Xem trang web Grant performing arts webpage. 
 
Trường JEFFERSON: Chương trình kịch nghệ đã được tái thiết lập của trường sẽ trình diễn 
"Anon(ymous)" của Naomi Iizuka, phiên bản phỏng theo "Odyssey" của Homer. Câu chuyện mô 
tả một người tị nạn trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ và gặp rất nhiều người trong khi tìm kiếm gia đình của 
mình trong một cảnh quan luôn thay đổi. 
Ngày: 24-25 tháng 4 lúc 7 giờ tối, ngày 26 tháng 4 lúc 2 giờ chiều. 
Tìm hiểu thêm: Email đạo diễn Ellie McIvor-Baker.  

https://jmp11jr.wixsite.com/clevelandhstheatre
https://www.eventbrite.com/e/clue-on-stage-tickets-93585549899
http://www.granthigharts.com/
mailto:emcivorbaker@pps.net
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Trường LINCOLN: Ban kịch nghệ của trường học sẽ trình diễn vở nhạc kịch “Fiddler on the 
Roof,” vở nhạc kịch năm 1964 với bối cảnh ở Nga xô vào khoảng năm 1905. 
Ngày: 23-25 tháng 4, ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 lúc 7:30 tối; ngày 25 tháng 4 (hát theo 
với phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu), ngày 2 tháng 5 lúc 2 giờ chiều. 
Tìm hiểu thêm: Xem trang web Lincoln Drama website. 

Trường MADISON: Đoàn kịch MadTheatre Company sẽ trình diễn vở kịch “The Crucible,” xem 
xét các sự kiện chính trị của các phiên tòa Salem Witch Trials, các phiên tòa cộng sản thời 
McCarthy và các vấn đề tương tự xảy ra trong môi trường chính trị ngày nay.  
Ngày: 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 lúc 7 giờ tối; ngày 2 tháng 5 lúc 2 giờ chiều 
Tìm hiểu thêm: Xem trang web MadTheatre Company website. 
 
Trường ROOSEVELT: Đoàn kịch Opening Act Theatre Company của trường sẽ trình diễn vở nhạc 
kịch “Bring It On, The Musical,”dựa trên một phim năm 2000 và tập trung vào thế giới cạnh 
tranh của các đội cổ vũ và sự ganh đua của các đội kình địch. Âm nhạc được đồng sáng tác bởi 
Lin-Manuel Miranda của danh tiếng “Hamilton.”  
Ngày: 5-7 tháng 3, ngày 12-13 tháng 3 lúc 7 giờ tối; ngày 14 tháng 3 lúc 2 giờ chiều 

Trường WILSON: Đoàn kịch SouthWest StageWorks Theatre Company sẽ trình diễn vở kịch 
“Teen West Project: Year 8 - You Cannot Undo This Action,” một vở kịch hồi hộp và ly kỳ về kết 
nối trong thời đại truyền thông. Đây là một phần của sự hợp tác đang diễn ra với nhà viết 
kịch/nghệ sĩ biểu diễn Matthew B. Zrebski của Portland. 
Ngày: ngày 20-22, ngày 27-29 tháng 2 lúc 7:30 tối (Lưu ý: Vì ngôn ngữ mạnh mẽ và các tình 
huống căng thẳng, đề nghị vở kịch này dành cho thanh thiếu niên trưởng thành và lớn tuổi hơn.) 
Ngoài ra: Đoàn kịch sẽ trình diễn "Revenge of the Space Pandas, or, Binky Rudich and the Two-
Speed Clock," một vở kịch rất hài hước được viết bởi David Mamet.  
Ngày: 7-9 tháng 5 lúc 7:30 tối, ngày 13-15 tháng 5 lúc 7:15 tối. 
Tìm hiểu thêm: Xem trang Southwest Stageworks website. 
 

 

 

http://www.lincolnhighschooldrama.com/now-playing-.html
https://mszena.wixsite.com/themadtheatrecompany/about
https://www.southweststageworks.com/

	Các diễn viên học sinh sẽ nổi bật trên sân khấu khi các trường trung học trình diễn các vở kịch lớn của mùa đông và mùa xuân

