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Tizenhárom produkciót mutatnak be az V. Lurkó Fesztiválon

Színvonalasabb fesztivál
Elhunyt az amerikai rocksztár
Tragikus hirtelenséggel, tisztá-
zatlan körülmények között életét 
vesztette szerdán éjszaka Chris 
Cornell (portrénkon) amerikai 
rockénekes, aki a Soundgarden 
és később az Audioslave zene-
kar élén szerzett hírnevet. Az 52 
éves frontember éppen turnén 
volt a Soundgardennel, és a zene-
kar képviselője, Brian Bumbery 
szerint szerda esti detroiti fel-
lépése után hunyt el. Mint hoz-
zátette, Cornell családját sok-
kolta a tragédia híre, de min-
dent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy kiderüljön, mi okozta a 
zenész halálát. A Seattle-ből in-
dult Soundgarden énekeseként, 
dalszerzőjeként, gitárosaként 
Chris Cornell a kilencvenes évek 
grunge rock mozgalmának egyik 
kiemelkedő egyénisége volt. Ze-
nekara, amelyet a Pearl Jammel 
együtt sokáig a Nirvana egyik 
vetélytársaként emlegettek, hat 
stúdióalbumot készített 1988 és 
2012 között, a Black Hole Sun cí-
mű dalukhoz készült klip 1994-
ben az egyik legtöbbet játszott 
felvétel volt a zenei csatornákon. 
Ez a sláger 1995-ben Grammy-
díjat nyert a legjobb hard rock 

előadás kategóriában, és szin-
tén elnyerte a rangos elisme-
rést a Spoonman című felvétel is. 
Chris Cornell másik csapatával, 
az Audioslave-vel három lemezt 
készített. A szólóban is turnézó 
énekes a Chris and Vicky Cornell 
Alapítvány révén rendszeresen 
támogatta az otthontalan, sze-
gény, elhanyagolt és erőszak fe-
nyegette gyerekeket.

 
GYERGYAI CSABA

Hétfőn kezdődik Csíksze-
redában az ötödik alka-
lommal rendezendő Lurkó 

Fesztivál, a gyermek- és ifjúsági 
előadásokat felvonultató színhá-
zi találkozó. A Csíki Játékszín és 
Korvina Egyesület által szerve-
zett egyhetes rendezvénysoroza-
ton tíz vendégtársulat, valamint 
a házigazda előadásában tizen-
három produkciót tekinthet meg 
a közönség. Budaházi Attila dra-
maturg, a fesztivál szervezője el-
mondta, az volt a fő szándékuk, 
hogy a különböző korosztá lyok 
számára megfelelő előadással 
készüljenek. A szervező értéke-
lése szerint egyre színvonala-
sabb produkciókkal lépnek majd 
színpadra a társulatok az idei 
fesztiválon. Az előadások nagy 

részét a Hunyadi János Kamara-
teremben mutatják be. Parászka 
Miklós, a Csíki Játékszín igazga-
tója elmondta, számára élmény 
az, hogy a Lurkó Fesztivál öt év 
után már fontos helyet foglal el 
a szakmai köztudatban, a város 
színházkedvelő közönségének, 
valamint a legifjabbak tudatában 
is, akikről ez a színháztalálko-
zó szól. „Ennek a fesztiválnak az 
a célja, hogy megszólítsa azokat, 
akik koruknál fogva a színház-
zal való találkozás kezdő fázisá-
ban vannak” – részletezte a szín-
házigazgató. A fesztiválon első-
ként a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor előadásában mutatják be 
a Néma cipő története című pro-
dukciót, majd délután 17 órától a 
Hargita Megyei Kulturális Köz-

pont pincetermében szakmai be-
szélgetés lesz a gyermekszínház 
látványvilágáról. Az egyhetes 
programban szerepel Csipike, Vi-
téz László és Vas Juliska, A rest 
legényről, Vakság, Árgyélus ki-
rályfi, Soha senkinek, A négy-
szögletű kerek erdő, Leánder és 
Lenszirom, Hanyistók, avagy a 
grófkisasszony és a lápi szörny 
története, Vakság, Gomolyka és 
Huncitusz varázsló, A fehér ki-
rály, Gőgös Gúnár Gedeon – Li-
babál című előadások. A pontos 
program megtekinthető a fesz-
tivál vagy a játékszín honlap-
ján, a www.lurkofesztival.ro, il-
letve a www.csikijatekszin.ro ol-
dalakon.

 
BARABÁS HAJNAL

Hagyományos történelmi íjjal lő-
nek a marosvásárhelyi várban 
szombaton, a második alkalom-
mal meghirdetett a A vár legjobb 
íjásza elnevezésű versenyen. 
A megmérettetésre több mint 
hetvenen jelentkeztek, legtöbben 
Erdély különböző városaiból, de 
magyarországi versenyző is re-
gisztrált. A versenyt a Múzeu-
mok éjszakája keretében szerve-
zi a marosszéki íjászok egyesü-
lete, akinek titkára, Szabó Ádám 
elmondta, a verseny célja a meg-
mérettetés mellett az is, hogy él-
tessük és megmutassuk hagyo-
mányainkat. A program reggel 
9 órakor elkezdődik, amikor a 
csapatok zászlókkal felvonul-
nak, ezután fegyvermustrán és 
a hivatalos megnyitón vehetnek 
részt a látogatók. A verseny 11 
órakor veszi kezdetét, a külön-
böző nem és korcsoportok sze-
rint három kategóriában mérhe-

tik össze tudásukat a verseny-
zők: hagyományos (történelmi) íj, 
vadászreflexíj, valamint longbow 
íj kategóriában. A verseny dél-
után 15.30-kor eredményhir-
detéssel, díjkiosztóval ér véget. 
A rendezvény nemcsak a ver-
senyzők számára lehet érdekes, 
napközben a közönség is kipró-
bálhatja az íjászatot. Magyaror-
szágról egy nyitott jurtával, íjak-
kal érkezik Molnár Sándor íjké-
szítő, aki a szakma egyik mes-
tere, és az eseményen bemuta-
tott eszközei megvásárolhatók. A 
rendezvényen külön gyerekfog-
lalkozásokkal készülnek, a ne-
mezelés, bőrdíszművesség rej-
telmeibe is betekintést nyerhet-
nek az érdeklődők. Dénesi Ildikó 
hagyományos mézeskalácssütő-
vel pedig édességet is készíthet-
nek a gyerekek. 

SZÁSZ CS. EMESE

Tizennégy év kihagyás után újra 
koncertezik a hetvenes-nyolcva-
nas évek egyik legjelentősebb és 
legsikeresebb együttese, a Fo-
nográf. A formáció, jövő év feb-
ruár 16-án lép színpadra a buda-
pesti Sportarénában – közölte az 
MTI. Bródy János, a zenekar tag-
ja a sajtótájékoztatón elmond-
ta, a Fonográf rendkívül krea-
tív alkotói munkaközösség volt, 
több mint zenekar. A country 
and eastern stílust képviselő Fo-
nográf (Szörényi Levente – ének, 
gitár; Bródy János – steel gi-
tár; Tolcsvay László – ének, gi-
tár, billentyűs hangszerek; Mó-
ricz Mihály – ének, gitár; Szöré-
nyi Szabolcs– basszusgitár; Né-
meth Oszkár – dob) 1974 és 1984 
között hat stúdióalbumot készí-
tett. A Fonográf I. 1974-ben, a Na 
mi újság, Wágner úr? 1975-ben, 
az FG-4 1976-ban, az Edison-
Fonográf Album 1977-ben, az Út-
közben 1978-ban, a Jelenkor pe-
dig 1984-ben jelent meg, miköz-
ben az együttes számos albu-
mot készített Koncz Zsuzsának, 
Halász Juditnak. A zenekar leg-
utóbb 2004-ben adott koncertet a 
budapesti Kisstadionban. Szöré-
nyi Levente elmondta, bár a ze-

nekarozásba már jó ideje bele-
fáradt, ez nem jelenti azt, hogy 
időről időre ne lépne színpadra. 
Rosta Mária, a Fonográf-koncert 
producere hozzátette, egyszeri 
eseményről van szó, sem turné, 
sem lemez nem lesz. Mint mond-
ta, erős közönségigény mutatko-
zott egy ilyen koncertre, az el-
múlt időszak telt házas Bródy-, 
Koncz Zsuzsa- és Zorán-kon-
certjei azt bizonyítják, hogy az 
emberek nagyon kíváncsiak a 
régi kedvencekre. „A Fonográf-
nak köszönhetem, hogy az Illés 
után megmaradtam zenésznek 
egy olyan helyzetben, amikor 
az bizonyos értelemben nem 
volt eleve eldöntött. A Fonog-
ráf idején szereztem a legjobb 
szövegeimet: meg kellett tanul-
nom úgy írni, hogy az átmen-
jen a hatalom szűrőjén, miköz-
ben jól énekelhető, szép dalokat 
eredményezzen. A Fonográf-
ban kezdtem steel gitározni is, 
így lettem akkor Magyarország 
egyetlen és legjobb steel gitáro-
sa” – fejtette ki Bródy János, aki 
szerint a mai fiatal előadók kö-
zül a Margaret Island viszi to-
vább a Fonográf zenei hangsú-
lyait, hangulatát.

Változatos kínálattal várja az óvodásokat, kisiskolásokat, kamaszokat az 

V. Lurkó Fesztivál május 22. és 28. között Csíkszeredában. Az egyhetes 

rendezvénysorozaton tizenhárom produkciót tekinthet meg a közönség.

Íjászok veszik birtokba a várat

Több mint 70 személy nevezett be az idei vásárhelyi íjászversenyre

Újra színpadon a FonográfErdélyi kastélyba 
látogatott Trump Jr. 

A Fehér megyei Küküllővárra 
u  ta zott csütörtökön Donald 
Trump amerikai elnök legidő-
sebb fia, Donald Trump Jr. – kö-
zölte a Mediafax. A 39 éves 
Trump Jr. (portrénkon) egy ma-
gánterületen zajló vadászaton 
vett részt, majd meglátogatta 
a küküllővári Bethlen–Haller-
kastélyt is. Az elnök fia hétfőn 
landolt a bukarest-băneasai rep-
téren magángépével, majd az 
ország különböző megyéiben 
vadászaton vett részt, Giurgiu 
megyében szarvasokra va-
dászott. Donald Trump Jr. és 
testvé re, Eric körülbelül két év-
vel ezelőtt sajtóbotrányba keve-
redett, miután Afrikában vadász-
trófeáikkal, egy lelőtt leopárddal 
és egy elefánttal fotózkodtak.

Mesevilág-csodaország. Bábelőadásokat is bemutatnak Csíkszeredában, a hétfőn startoló Lurkó Fesztiválon 
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