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Közönségtalálkozó és kiállításmegnyitó színesíti a sepsiszentgyörgyi kamarazenei fesztivál programját

Klasszikus zene fiatalos lendülettel

Nemzetközi meghívot-
tak klasszikus műve-
ket kortárs érzékeny-

séggel szólaltatnak meg Sep-
siszentgyörgyön a ma kezdődő 
vibrate!sessions elnevezésű ka-
marazenei fesztiválon. „Szeret-
nénk minél közelebb hozni az 
emberekhez a kamarazenét, hi-
szen úgy gondoljuk, hogy a klasz-
szikus zenének is helye van a 
mindennapokban, nem elzárt 
helyen kell tartogatni. Ez a ze-
nei műfaj szólni tud hozzánk, a 
mindenkori emberi érzékeny-
séget meséli el” – mondta Vlad 
Maistorovici zeneszerző, hege-
dűművész, a vibrate! fesztivál 
alapító és művészeti igazgatója. 
Hozzátette, Sepsiszentgyörgyön 
első alkalommal szervezik meg a 
rendezvényt, de Brassóban már a 
harmadik kiadáson vannak túl. A 
művészeti igazgató szerint az el-
ső két koncertnek a helyszíne is 
fontos, a Krisztus Király – temp-
lom tekintélyes épület nagy befo-
gadóképességgel, ezért első es-
tére hangsúlyosabb narratívájú 
műveket választottak, míg a no-
vember 16-ai vártemplomi kon-

cert programját a klarinét és a 
kvartett egymásnak felelgető já-
téka határozza meg, arra utalva, 
hogy a templomot erőd veszi kö-
rül. November 17-én az unitárius 
templomban Messiaen Kvartett 
az idők végezetére című művét 
szólaltatják meg, amely a Jelené-
sek könyvére épül. A november 
18-ai koncert az idén ötvenéves 
Dan Dediu zeneszerzőt köszönti, 
a román posztmodern zene mar-
káns alakja személyesen is jelen 
lesz az eseményen. Az ötnapos 
fesztivál zárókoncertjén a klasz-
szikus zene és a jazz találkozá-
sának különböző szintjeit lehet 
megtapasztalni Luiza Zan jazz-
énekesnő közreműködésével – 
részletezte Vlad Maistorovici. 
A meghívott művészek kapcsán 
elmondta, többek között olyan fi-
atal zenészek érkeznek Három-
székre, akik az európai, nem-
zetközi klasszikus zenei világ-
ban már elismertséget szerez-
tek, mint a Romániába első alka-
lommal szereplő amerikai csel-
lista, Bartholomew LaFollette, a 
sokoldalú olasz zongorista, Dario 
Bonuccelli vagy a Nagy-Britan-

niából érkező Jenny Lewisohn. 
A sepsiszentgyörgyi fesztiválnak 
van néhány izgalmas kísérőren-
dezvénye – fogalmazott Mădălin 
Iacob, a Paul Constantinescu 
Egyesület alelnöke. Mint kifejtet-
te, a vibrate! eseményeket eleve 
úgy képzelték el, hogy megmu-
tassák, a klasszikus zene nem 
poros, idejétmúlt műfaj, hanem 
igenis fiatalos lendülettel lehet 
és kell találkozási lehetőséget te-
remteni, párbeszédet kialakítani 

a közönséggel, ezért a programo-
kon beszélnek is a zenészek, me-
sélnek az előadott zenéről. A Tein 
Teaházban Sasha Meret román–
orosz származású, New York-
ban élő képzőművész grafikai ki-
állítását lehet megtekinteni má-
tól kezdődően. Két közönségta-
lálkozóra is sor kerül: november 
16-án 21 órától a Tein Teaházban 
Bartholomew LaFollette ameri-
kai csellistával és Diana Ionescu 
zongoraművésszel, november 18-

án pedig Dan Dediu zeneszerző-
vel, Vlad Maistorovici hegedűmű-
vésszel, Dario Bonuccelli zon-
goraművésszel, Harry Cameron 
Penny klarinétművésszel szer-
veznek beszélgetést. A fesztivál 
koncertjeire a teljes árú jegyeket 
25 lejért lehet beszerezni, diákok 
és nyugdíjasok kedvezményesen 
12 lejért válthatnak belépőt, az öt 
napra szóló bérlet ára 100 lej. 

BÍRÓ BLANKA

Öt nap alatt tíz fiatal, nemzetközileg elismert zene-

művész ad koncertet a vibrate!sessions kamarazenei 

fesztiválon, amely ma kezdődik Sepsiszentgyörgyön. 

REKLÁM

Vlad Maistorovici hegedűművész (balra) első alkalommal szervezi meg a fesztivált Sepsiszentgyörgyön

Bevezetik a siketeket a hangszerek világába
A zene mindenkié! A sikete-
ké is!(?) című projekt kereté-
ben ma 18 órától a kolozsvá-
ri Transilvania Állami Filhar-
mónia tagjai bevezetik a si-
keteket és nagyothallókat a 
hangszerek világába: megis-
merkedhetnek a hangszerek-
kel, felfedezhetik és átélhe-
tik azok rezgéseit, a legkíván-
csibbak akár ki is próbálhat-
ják az eszközöket. A kolozs-
vári zenekari próba során az 
érdeklődő siketek közvetle-
nül a zenészek mellett foglal-
nak helyet, a színpadon. Míg 
a zenekar játszik, ők a hang-

szerek rezgéseire figyelnek. 
A próba után a jeltolmácsok 
kíséretében a résztvevők be-
járják a koncerttermet, és kü-
lönböző helyszínekről köve-
tik a zenekari próbát. Az ese-
mény végén pedig megbeszé-
lik az élményeket. A zene min-
denkié! A siketeké is!(?) című 
projekt keretében Kolozsvá-
ron kívül Marosvásárhelyen, 
Székelyudvarhelyen és Sep-
siszentgyörgyön is tartanak 
workshopokat, ezek minden 
erdélyi siket és nagyothalló 
számára díjmentesek. A kez-
deményezés lehetőséget te-

remt erdélyi siketek és nagyot-
hallók számára, hogy sajátos 
módon, különleges módsze-
rek segítségével fedezzék fel 
a zene világát. A projekt meg-
valósítását a Communitas Ala-
pítvány segíti, a szakmai támo-
gatást pedig a Romániai Siketek 
Országos Szervezetének (ANSR) 
kolozsvári fiókja, a Transilvania 
Állami Filharmónia, a BBTE ze-
nepedagógia tanszéke, vala-
mint a marosvásárhelyi Deaf 
Health Care Center munkatársai 
biztosítják.

B. L. J.

Szétkapkodtak tizenötezer bérletet az Untoldra
Néhány perc alatt elkapkodták 
az első tizenötezer belépőt a 
kolozsvári Untold fesztivál jö-
vő évi kiadására. 2018 augusz-
tusában 250 fellépőt várnak 
a könnyűzenei megabulira. 
A szervezők szerkesztősé-
günkhöz elküldött tájékoz-
tatása szerint tegnap 14 óra-
kor bocsátották áruba az el-
ső bérleteket. Ezekre azok a 
fesztiválozni kívánók szerez-
tek „elővásárlási jogot”, akik 
idén augusztusban regisztrál-
tak a fesztivál www.untold.ro 
honlapján. 

Noha eredetileg tízezret ter-
veztek eladni az első napon, 
végül ötezerrel megtoldották a 
bérletcsomagot. Néhány perc 
alatt el is fogyott az Untold 
negyedik kiadására szóló el-
ső tizenötezer bérlet. A ked-
den piacra dobott ún. early 
bird bérletek 400 lejbe kerül-
nek, ezeknek a belépőknek az 

ára később 650 lejre rúg majd. 
A fesztivál szervezői közöl-
ték, hamarosan bejelentik azt 
is, mikor dobnak piacra újabb 
bérleteket. Áruba bocsátották 
a VIP-belépőket is, ezeknek 
1100 lej az ára. Bogdan Buta, 
az Untold menedzsere a múlt 
héten jelentette be, hogy a ko-
lozsvári fesztivál 2018-as ki-
adása augusztus 2-a és 5-e kö-
zött zajlik majd, és körülbelül 
250 előadó szerepel a fellépők 
listáján. 

Az Untold fesztivál idei ki-
adásán négy nap alatt több 
mint 330 000 ember vett részt, 
akiket több mint kétszáz fel-
lépő – előadó, együttes és le-
mezlovas – szórakoztatott. 
A legtöbb látogató a rendez-
vény utolsó előtti napján ér-
kezett a főszínpadnak helyet 
adó Kolozsvár Arénába, ahol 
több mint 90 000 fesztiválo-
zó tombolt reggel fél kilencig a 

holland világsztár Armin van 
Buuren fellépésén. 

Az elektronikus zenei fesz-
tiválon eddig olyan nemzetközi 
előadóművészek léptek fel, mint 
Afrojack, Axwell&Ingrosso, 
Dimitri Vegas&Like Mike, 
Hardwell, Martin Garrix, Steve 
Aoki, Marshmello, Alan Walker, 
Don Diablo, Lost Frequencies, 
Ellie Goulding, Hurts, Jasmine 
Thompson, MO, TinieTempah. 
Az Untold 2015-ben besöpörte a 
legjobb nagy fesztiválnak járó 
elismerést (Best Major Festival), 
2016-ban pedig első ízben el-
nyerte a romániai rendezvények 
nagydíját az európai fesztiváldí-
jak (European Festival Awards) 
versenyében. Utóbbi megméret-
tetésen a fesztiválipar szakem-
bereit és a rendezvények szer-
vezőit kreativitásukért és erőfe-
szítéseikért díjazzák.
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