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Các trường trung học đang chuẩn bị nhạc kịch, kịch 
tuồng và tác phẫm do học sinh biên soạn 

Với sự sắp đến của mùa xuân, các khoa kịch nghệ ở các trường trung học của Khu Học Chánh 
Portland đang chuẩn bị cho các tác phẩm kế tiếp. Một số trường đang chuẩn bị các vở nhạc kịch 
lớn, còn những trường khác đã có nhạc kịch và sẽ trình diễn trên sân khấu các kịch tuồng hoặc 
tác phẩm do học sinh biên soạn. 

Mặc dù đã có những đóng góp, các trường trung học PPS sẽ phục vụ hàng loạt các tác phẫm để 
giới thiệu tài năng của học sinh. Dưới đây là chi tiết tổng quát: 

TRƯỜNG CLEVELAND: Trường đang tập dợt nhạc kịch  "Legally Blonde, The Musical", một hài 
kịch dựa trên tuyển thuyết và bộ phim của năm 2001 kể về câu chuyện của một thành viên trong  
sorority ghi danh học Trường Luật Harvard để cố ý giành lại bạn trai cũ của cô ấy. 
Các ngày: 20, 21, 27, 28  tháng Tư vào lúc giờ 7 giờ chiều 
Tìm hiểu thêm: Xin xem trang web Company of Warriors website 
 
TRƯỜNG FRANKLIN: Trường sẽ tổ chức "Anything Goes", một vở hài kịch của năm 1934. Sự 
trình diễn có nét đặc biệt về âm nhạc và lời bài hát của Cole Porter và diễn ra trên một chiếc tàu 
đi từ New York đến Luân Đôn, với một người đi tàu lậu yêu một nữ thừa kế trong khi cô này 
đang hứa hôn với một người giầu có. 
Các ngày: 9, 10, 15, 16, 17  tháng Ba vào lúc giờ 7 giờ tối; 11 tháng Ba vào lúc 2 giờ chiều 
Tìm hiểu thêm: Xin xem Franklin theater Facebook page 
TRƯỜNG GRANT (tại học đường Marshall):  Trường này đang chuẩn bị để trình diễn “Into the 
Woods”. Nhạc kịch xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1986 có nét đặc biệt về âm nhạc và lời bài hát 
của Stephen Sondheim và gồm có các nhân vật trong "Little Red Riding Hood", "Jack and the 
Beanstalk", "Rapunzel" Cinderella "và những câu chuyện khác của trẻ em. 
Các ngày: 8, 9, 10, 15, 16,  tháng Ba vào lúc giờ 6giờ30 tối; 10 tháng Ba vào lúc 1giờ30 trưa 
Tìm hiểu thêm: Xin xem Grant theater website 
 
TRƯỜNG JEFFERSON: Trường này đang sắp xếp một vở kịch lần đầu tiên trong mấy năm, diễn 
kịch"12 Angry Jurors". Kịch tuồng kể về dấu vết của kẻ sát nhân và những nỗ lực của thẩm phán 
đoàn để nhất trí đưa ra một quyết định trong khi phải đối phó với một số vấn đề, gồm có vấn đề 
cá nhân, xã hội và chủng tộc. 
Các ngày: 5, 6 tháng Năm vào lúc 7giờ chiều. 
Chưa có trang web 

TRƯỜNG LINCOLN: Trường đang trình diễn được một nữa trong bảy diễn kịch của vỡ tuồng 
"Into the Woods", bắt đầu với ba buổi trình diễn vào tuần trước. 
Những ngày trình diễn còn lại: 8, 9 tháng Năm vào lúc 7giờ30 chiều; 10 tháng Năm vào lúc 
1giờ30 và 7giờ30 chiều 
Tìm hiểu thêm: Xin xem trang web the Lincoln Drama website 

http://companyofwarriors.weebly.com/
https://www.facebook.com/FHStheaterdepartmentPDX/
http://www.granthighschooltheater.com/
http://www.lincolnhighschooldrama.com/home.html
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TRƯỜNG MADISON: Tuần trước, trường đã hoàn thành buổi trình diễn với tác phẩm âm nhạc 
lớn "High School Musical". Kế đó sẽ là "SDOAF", viết tắt của student-directed one-acts and films.  
Sản phẩm giới thiệu các tác phẩm viết và sản xuất của Học sinh  
Các ngày: 10, 11, 12 tháng Năm vào lúc 7giờ tối 
Tìm hiểu thêm: Xin xem trang web MadTheater Company website 
 
TRƯỜNG ROOSEVELT: Trường này sẽ trình diễn "The Miracle Worker", một vở kịch của William 
Gibson vào năm 1959 dựa trên tự truyện của Helen Keller. Vở kịch này kể câu chuyện về sự cố 
gắng của Annie Sullivan để dạy người mù-điếc Helen. 
Các ngày: 8, 9, 10 tháng Ba vào lúc 7giờ tối 
Tìm hiểu thêm: Xin xem trang web Roosevelt Theater website 

TRƯỜNG WILSON: Trường này đã trình diễn  một vở nhạc kịch, "Love's Labor Lost," vào tháng 
Mười Một. Vào mùa xuân, trường Wilson sẽ đưa vào một số vở kịch ngắn, học sinh viết bản kịch 
cho buổi trình diễn với tựa đề "Shut Up! You Can’t Tell Me What To Do. You’re Not My Real 
Dad!” 
Các ngày: 10, 11, 12 tháng Năm vào lúc 7giờ30 chiều. 
Tìm hiểu thêm: xin xem trang web Southwest Stageworks website 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://mszena.wixsite.com/themadtheatrecompany/about
http://roosevelttheatre.org/company/current_season
https://www.southweststageworks.com/
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