
Összeállt a Filmszereda – 
Székelyföldi Mozgókép Fesztivál 
programja, illetve elkezdődött 
az online jegyértékesítés a szep-
tember 21–30. között Csíkszere-
dában zajló filmes eseményre. 
Az előkészületek már javában 
zajlanak, a rendezvénynek ott-
hont adó Majláth Gusztáv Károly 
tér nemsokára igényes fesztivál-
térré alakul.

Huszonhat film

Tíz nap alatt 26 filmet vetíte-
nek Csíkszeredában, többnyire 
új, 2015–2017-ben készült ma-
gyar és román alkotást, de mű-
soron lesz néhány a korábbi 
évek jelentősebb produkcióiból 
is. A csütörtöki megnyitókoncert 

után a Brazilokat (2017-es al-
kotás, rendező.: M. Kiss Csaba, 
Rohonyi Gábor), pénteken a Le-
gendárium rajzfilmet követően 
a Halj már meg (2016, r.: Kamon-
di Zoltán), és a 6,9 a Richter-
skálán (2016, r.: Nae Caranfil), 
valamint a Van valami furcsa 
és megmagyarázhatatlan (2014, 
r.: Reisz Gábor) című filmeket 
vetítik a Csíki Moziban. Szom-
baton a Lengemeséket és a gye-
rekműsort követően az Anyám 
és más futóbolondok a család-
ból (2015, r.: Fekete Ibolya), vala-
mint a Sohavégetnemérős (2016, 
Tiszeker Dániel) és a Miért én? 
(2015, Tudor Giurgiu) filmek sze-
repelnek a filmfesztivál kínála-
tában, de koncertek is színesítik 
az eseményt.

Vasárnap A szerelem történe-
te (2016, r.: Radu Mihăileanu), a 
Testről és lélekről (2017, r.: Enye-
di Ildikó) és a Gondolj rám (2016, 
r.: Kern András) című filmeket 
vetítik a Filmszereda – Székely-
földi Mozgókép Fesztiválon. A to-
vábbi programról később adunk 
hírt.

Zajlik a jegyértékesítés

A jegyértékesítés tegnap kez-
dődött el, így keddtől online a 
www.bilete.ro oldalon, illetve 
szeptember 21-től a Csíki Já-
tékszín előterében kialakított 
fesztivál-jegyirodában kapha-
tók belépők a fesztiválra. A dél-
utáni és késő esti vetítésre 15 
lej a belépő, míg a 18.30-tól kez-
dődő vetítésekre egy jegy ára 20 
lej. A 15 órától kezdődő rajzfil-
mekre 7 lej az egységes belé-
pő, 5 főnél nagyobb csoportok 
számára fejenként 5 lej. A 26 
évnél fiatalabb diákok, a 60 év 
fölötti nyugdíjasok, valamint a 
mozgássérültek kedvezményes 
áron, 10 lejért nézhetnek fil-
meket. A 18.30-tól kezdődő ve-
títésen a kedvezmények nem 
vehetők igénybe.

A negyvenéves tánc ház-
moz galom alkalmából 
nagyszabású rendez-

vénnyel készül a Hagyomá-
nyok Háza erdélyi hálózata. A 
jeles évfordulót péntektől va-
sárnapig ünneplik meg Szé-
k e l y u d v a r h e l y e n .  O r e n d i  
István főszervező elmondta, 
mint ahogyan a rendezvény 
mottójában is ígérték, mintegy 
ezer táncos, több mint száz 
táncházmuzsikus és harminc 
adatközlő érkezik. A jubileu-
mi esemény társrendezvénye 
a városi minifocipályán zajló 
9. Udvarhelyszéki Gyümölcs-
fesztivál lesz, hiszen nemcsak 
a dátum és a helyszín közös, 
hanem a képviselt értékek is. A 
fővédnök Kallós Zoltán kétsze-
res Kossuth-díjas néprajzkuta-
tó, népzenegyűjtő.

Ingyenes, és mindenki 
előtt nyitott

Mivel Székelyudvarhelyen 
máig népszerű a tánc ház-
mozgalom, Orendi István re-
méli, hogy a helyiek is nagy 
számban részt vesznek majd 
a programokon. Ezek mind-
egyike ingyenes és nyitott lesz, 

így nemcsak a táncosok, ha-
nem bárki részt vehet a fel-
vonulásokon, a táncházakon, 
oktatásokon és szakmai elő-
adásokon. „A cél felhívni a 
figyelmet a táncházra, nép-
táncra és népzenére, így re-
méljük, hogy a négy évtizedes 
hagyományú mozgalomhoz új 
érdeklődők is csatlakoznak” – 
mondta Orendi.

Táncos-muzsikás sétával in-
dul pénteken a rendezvény, dél-
után fél ötkor Székelyudvarhely 
három pontján, a sportcsar-
noknál, az autóbusz-állomás-
nál és a II. Rákóczi Ferenc utca 
végén találkoznak a táncosok 
és zenészek. „Ha az időjárás 
engedi, látványos felvonulás 
indul délután ötkor a három 
pontról, élő zenével és énekkel, 
majd a Márton Áron téren talál-

koznak. A Patkóban már ötkor 
elkezdődik egy mulatság, itt 
az udvarhelyi népzenészkép-
zés tanítványai, valamint ve-
teránok zenélnek majd, ehhez 
is kapcsolódhat bárki” – rész-
letezte Orendi. Egy közös tánc 
után a tömeg a sportcsarnokba 
vonul, ahol rendhagyó gálamű-
sor lesz. Másfél óra alatt folya-
matosan cserélődnek majd a 
művészek a színpadon. Az el-
ső produkció széki zene és 
tánc lesz, hiszen a táncház 
Székről indult el, majd időren-
di sorrendben következnek a 
korszak képviselői, végül pe-
dig a mai gyerekek muzsikál-
nak. A műsor után táncházat 
rendeznek a sportcsarnok elő-
csarnokában, a Park Étterem-
ben, valamint a Művelődési 
Ház táncháztermében.

Előadások a négy évtizedről

Szombaton a városi mi ni fo-
ci pályán közel harminc erdé-
lyi amatőr és hagyományőrző 
néptáncegyüttes lép fel, ez-
zel egy időben a gyümölcs-
fesztiválon kirakodóvásár 
és kézműves-foglalkozások 
lesznek. 11 órától a Tomcsa 
Sándor Színház bábelőadá-
sát, A néma cipő történetét 
lehet megtekinteni a Műve-
lődési Házban, 12-től pedig a 
Hargita Nemzeti Székely Né-
pi Együttes Pöttöm Palkó című 
gyerekelőadását. „Napközben 
három különböző időpont-
ban három régió táncát lehet 
megtanulni: 11-től a sportcsar-
nok előterében udvarhelyszé-
ki, 12-től széki, egytől pedig 
gyergyói táncokat oktatnak” 

– részletezte a főszervező. 
Napközben a negyven éve ala-
kult erdélyi táncházakról, fő-
ként a kolozsvári, udvarhelyi, 
csíkszeredai és marosvásár-
helyi múltjáról lesznek beszél-
getések és előadások a Park 
Étteremben, ezeket Pávai Ist-
ván népzenekutató moderálja, 
közreműködik Simonffy Kata-
lin televíziós szerkesztő. Es-
te héttől a sportcsarnokban 
újabb ingyenes előadást lehet 
megtekinteni: az Udvarhely 
Néptáncműhely helyi amatőr 
táncosokkal együtt viszi szín-
padra az Apám tánca előadást, 
ezt követően ismét három 
helyszínen lesznek táncházak. 
Vasárnap a minifocipályán 
gyermektáncegyüttesek lép-
nek fel.

VERES RÉKA
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Táncházasok ünnepe Udvarhelyen

Táncházdömping lesz Székelyudvarhelyen. A negyvenéves mozgalmat ünneplik

Ezernél is több táncost 

lát vendégül péntektől 

vasárnapig Székely-

udvarhely az Erdélyi 

Táncháztalálkozón. 

A rendezvénnyel a 

negyven éve indult 

táncházmozgalom 

előtt tisztelegnek.

Már kaphatók jegyek a mozgóképfesztiválra
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Karszalaggal a fesztiváltéren

A Filmszereda idején a fesztiváltérben szervezett programra csak 
karszalag birtokában lehet majd belépni. A felnőttek legalább egy 
érvényes jegy megvásárlása esetén piros színű karszalagot kap-
nak, amely feljogosítja őket a fesztiváltérbe való egész heti be-
lépésre annak nyitvatartási ideje alatt. A 15 órás gyerekvetítésre 
vásárolt jegy mellé a gyermekek fehér színű karszalagot kapnak, 
amellyel 15 és 18 óra között tartózkodhatnak a fesztiváltérben.

A DráMA mai és holnapi programja

A székelyudvarhelyi DráMA9 kortárs színházi találkozón ma dél-
után hattól Marius Popa zeneszerző és Cezar Ghioca rendező-dra-
maturg közös munkáját, a Rá, az oroszlán musicalt lehet megte-
kinteni a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház társulatának 
előadásában. Este kilenctől dráMÁzó lesz, majd tíztől a házigazda 
Tomcsa Sándor Színház előadása, a Stop the Tempo! látható. Csü-
törtökön, a magyar dráma napján a színház előtti téren Az égig 
érő fa című, Nagy Regina által rendezett bábelőadást mutatja be 
az udvarhelyi társulat. Délután hattól Visky András Pornó című 
drámáját játssza a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György 
Társulata. Fél nyolctól dráMÁzó lesz, majd fél kilenctől megzenésí-
tett Pilinszky-verseket adnak elő az Evilági együttes tagjai, Gábor 
Szabolcs és Orbán Ferenc.

Bronzba öntött portrék a Képtárban

Dudás Sándor szobrászművész egyéni tárlatát nyitják meg ma 
délután hat órakor a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
Kossuth Lajos utcai Képtárában. A művész 1992 óta a Csongrádi 
Nemzetközi Művésztelep vezetője. A tárlaton közel hetven bronz-
ba öntött portrét lehet megtekinteni, amelyek a magyar történe-
lem és irodalom nagyjait ábrázolják. 

Egy világutazó lány könyvbemutatója

Kaponay Rékával és Az Őrzők hajnala című könyvével ismerked-
hetnek meg az olvasók csütörtök délután öt órától a székelyud-
varhelyi Városi Könyvtárban. „Réka valóra váltotta mindazt, amiről 
a vele egykorúak álmodni is alig mernek: tizenhat éves korára hat 
kontinens több mint harmincöt országában fordult meg. Élményei 
hatására írta meg első regényét, Az Őrzők hajnalát, amellyel arra 
szeretné bátorítani a fiatalokat, hogy merjenek kilépni a megszoká-
sokból, és valósítsák meg álmaikat.” – tájékoztatnak a szervezők.




