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Március 9-én pénteken 19 órai kez-
dettel mutatják be a Szent Anna-tó 
legendáját feldolgozó, a szó helyett 
elsősorban a zene és a mozgás 
nyelvén megszólaló Anna legenda 
című előadást a Tamási Áron Szín-
ház nagytermében.

A Szent Anna-tó keletkezéséről 
számtalan mítosz és legenda ke-
ring, amelyek nemcsak a termé-
szeti csodát, de a székely lelkületet 
is pontosan megragadják. Erdély 
egyik legköltőibb helyszínének a 
története nem véletlenül van tele 
zsarnoksággal, telhetetlenséggel 
és kapzsisággal. A lányok önfelál-
dozói magatartásának kérdése az 

emberiség élethez való viszonyá-
nak szimbóluma. Az előadásban 
felsejlő történetfoszlányok forrá-
sa Tamás Menyhért Szent Anna-tó 
regéje című műve, azonban a pszi-
chológiai mélységek kibontását a 
társművészetek használata teszi 
lehetővé. Mezei Kinga, a produkció 
rendezője, vajdasági származású, 
Szerbiában, Magyarországon és 
Erdélyben egyaránt jelenlévő szí-
nész-rendező, most dolgozik első 
alkalommal a társulattal. Márci-
us folyamán még két alkalommal 
látható az előadás: 11-én vasárnap 
és 13-án kedden 19 órai kezdőidő-
pontokkal a nagyteremben.

Anna legenda a Tamási Áron Színház színpadán

Filmes alkotótábor pályakezdőknek

A Filmtett Egyesület meghirdette idei filmes alkotótáborának első fel-
hívását pályakezdő forgatókönyvíró-rendezők, valamint animációs 
rendezők és animátorok számára. A nyári workshop helyszíne a Ma-
rosvásárhelyhez közeli Nyárádszentlászló, időpontja 2018. július 30 – 
augusztus 10. A táborba 18-35 éves, Kárpát-medencei magyar fiata-
lokat várnak, a részvétel pályázathoz kötött.
Az idei tábor témája/vezérmotívuma a testvér. A jelentkezőktől olyan, 
rövid forgatókönyveket várnak, amelyek közvetlenül vagy valamilyen 
szimbolikus formában kapcsolódnak ehhez a témához. A pályázato-
kat március 30-ig kell beküldeni. A legjobb pályázatok benyújtói forga-
tókönyv-fejlesztői hétvégén vehetnek részt május 3. és 5. között Buda-
örsön. A képzést vezeti Kerékgyártó Yvonne forgatókönyvíró, filmren-
dező, a filmalap 2016-os Inkubátor Programjának egyik mentora (Free 
Entry), Köbli Norbert forgatókönyvíró (A vizsga, A berni követ, Örök 
tél), Szabó Iván forgatókönyvíró, egyetemi adjunktus (Vespa, Az állam-
polgár),  Patrovits Tamás animációsfilm-rendező, tanár, a Primanima 
fesztiváligazgatója, Vácz Péter animációsfilm-rendező.
A Filmtett Workshop többi alkotócsoportjának (operatőr, vágó, 
hangmester, gyártásvezető, színész, rendezőasszisztens) a pályá-
zati kiírása március végén várható. Teljes pályázati felhívás, további 
információk, fényképek és filmek az alkotótábor korábbi kiadásaiból:
www.filmtettworkshop.ro/hu/2018/felhivas. Még több információ: 
tabor@filmtett.ro vagy 0728-262023 (Zágoni Bálint).

Temesvár: Táncos a sötétben

 A Barabás Lőrinc Quartet erdélyi turnéjaHamlet Sepsiszent györgyről a tévében

Bemutató és bábszínházi világnap a Puckban

XIV. Ifjúsági 
Néptánctalálkozó
A kolozsvári Ifjúsági Néptánc-
találkozó 1992 óta kétévente sor-
ra kerülő ifjúsági néptáncfesztivál, 
a Kolozs megyei magyar néptánc-
együttesek találkozója. Alapve-
tő célkitűzése, hogy régiónk fia-
tal műkedvelő és hagyományőr-
ző néptáncegyütteseinek rendsze-
res fellépési, „megmérettetési” le-
hetőséget biztosítson. A találkozó 
egyben remek alkalom a résztvevő 
együttesek közötti ismerkedések-
re, kapcsolatfelvételekre.

A program:  március 8., csü-
törtök, Heltai Folkcenter, 20 óra: 
Nőnapi táncház a Harmadik ze-
nekar közreműködésével. Márci-
us 9., péntek, Mérai Kultúrotthon, 
18 óra: a Kolozs megyei magyar 
néptáncegyüttesek előadása, fel-
lépnek: a bánffyhunyadi Suhanc, a 
dési Aranyeső, a kalotaszentkirályi 
Felszeg Gyöngye, a kolozsi Kaláris, 
a körösfői Riszegvirág, a ma gyar-
vistai, a mérai Cifra, a széki Szal-
makalap és a tordatúri Boglya ha-
gyományőrző gyerek- és ifjúsági 
néptáncegyüttesek, valamint a ko-
lozsvári Bogáncs Néptáncegyüttes 
és Zurboló Táncegyüttes. 21 óra: 
Táncház a mérai zenészek, vala-
mint a Rezeda zenekar közremű-
ködésével. Március 10., szombat, 
Kolozsvári Magyar Opera, 19 óra: a 
néptánctalálkozó gálaműsora, fel-
lépnek kolozsvári, szamosújvári 
és mérai nép táncegyüttesek. 21 
órától táncház a Rezeda zenekar 
közre működésével a Heltai Folk-
cen terben.

Jövő heti lapszámunkból

Hatvan éve, 1968-ban szüntette meg a Ceau şes cu-
rendszer az 1952-ben, marosvásárhelyi székhely-
lyel létrehozott Magyar Autonóm Tartományt. A ko-
rabeli állapotok jó ismerőjével, Stefano Bottoni tör-
ténésszel (képünkön), a Magyar Tudományos Aka-
démia Történelemtudományi Intézetének főmun-
katársával járjuk körül a 16 évig fennmaradt intéz-
ményrendszer működését. Az oldalas interjúban a magyarországi szak-
ember részletesen feltárja az autonóm tartomány létrehozásának előz-
ményeit, és az ötvenes évek végétől elkezdődött módszeres leépítését is.

Lars von Trier, nemzetközileg el-
ismert dán filmrendező, 2001-ben 
Oscar-díjra jelölt filmjének a Tán-
cos a sötétben című musicalnek 
színpadi adaptációját az amerikai 
drámaíró, Patrick Ellsworth jegy-
zi, Temesváron Kocsárdi Levente 
rendezésében mutatják be. Az elő-
adást március 9-én pénteken este 7 
órakor tartják.

A történet középpontjában Sel-
ma (Magyari Etelka), az európai 
bevándorló és a musical örök sze-
relmese áll, aki a 60-as évek Ame-
rikájában esik áldozatául a földi és 
égi igazságügyi rendszernek egy-

aránt. Az előadás alapgondola-
ta szerint az igazságszolgáltatási 
rendszer tökéletlenségét és az eb-
ből adódó tévedéseket csak az is-
teni, tökéletes igazságszolgáltatás-
ba vetett hit képes ellensúlyozni. 
De mi van akkor, ha az immanens 
rend is tévedhet?  Selma a szerető 
anya, a jó barát, az örök álmodozó 
egy romlott, érdekhajhász, pénz-
központú rendszer és az amerikai 
pszeudo-demokrácia áldozata. A 
musical formai eszközeit használ-
va és azokat újraértelmezve az elő-
adás az igazságszolgáltatási rend-
szer tévedhetetlenségét, az ameri-

kai álmot és emberségünk határa-
it helyezi górcső alá.

A színház művészei (Balázs At-
tila, Szilasi Eszter Júlia, Kiss At-
tila, Aszalos Géza, Vass Richárd, 
Éder Enikő, Lőrincz Rita, Mátyás 
Zsolt Imre, Tar Mónika, Molnár 
Bence, Lukács Szilárd, Mihály 
Csongor és Molnos András Csa-
ba) mellett ismét a temesvári szín-
padon láthatjuk Csoma Juditot 
(Leenane szépe, r.: Upor László) 
és Horányi Lászlót (A végjáték, r.: 
Kocsárdi Levente), valamint két 
gyerekszereplőt, Makkai Gergőt 
és Lázár Dávidot is.

Március 9-én, pénteken kerül sor 
a Puck Bábszínház legújabb be-
mutatójára, a Kolozsvári mesék cí-
mű előadásra, amelyet a közönség 
március 10-én és 17-én is megnéz-
het. A Bábszínházi világnap már-
cius 21-én lesz, amelyre a Puck 
Bábszínház idén is külön rendez-
vénnyel készül. A hónap máso-
dik felében a Mátyás királyról és a 
Pinokkióról szóló előadások lesz-
nek műsoron. Varga Ibolya rendező 
Kolozsvári mesék címmel Zágoni 
Balázs kötetének három meséjét 
viszi színpadra. A szöveget maga 

az író dramatizálta. A díszletet és 
bábokat Elena Ilaș, a bábszínház 
festő-díszlettervezője készítette, 
az előadás zenéjét Kötő Áron sze-
rezte. A társulat 11 színésze közül 
8-an szerepelnek az előadásban. 
Alsó korhatár: 4 év. Jegyek vált-
hatóak előadás előtt a bábszínház 
pénztáránál. Igényelhető nagycsa-
ládos jegy is a Puck magyar tagoza-
tának az előadásaira. Ennek lénye-
ge, hogy a minimum három gyer-
meket kísérő szülők (maximum 
két nagykorú) ingyen tekinthetik 
meg az előadást.

Other Than Unusual címmel már-
cius 14-18 között Erdélyben mutat-
ja be második nagylemezét a Ba-
rabás Lőrinc Quartet. Az együt-
tes 2016 őszén jelentette meg el-
ső lemezét Beardance címmel. A 
második, Other Than Unusual al-
bum budapesti bemutatóját egy Er-
dély-turné előzi meg. A Barabás 
Lőrinc Quartet a debreceni Vízto-
rony után Kolozsvárott, Marosvá-
sárhelyen, Nagyszebenben, Sepsi-

szentgyörgyön és Brassóban kon-
certezik, hogy aztán március 21-én 
Kuroda Takuja japán trombitamű-
vésszel kiegészülve álljon a Művé-
szetek Palotája színpadára. A tur-
né állomásai:  március 14-én Ko-
lozsvár, Atelier, 21.30; 15-én Ma-
rosvásárhely, J’ai Bistrot, 21 óra; 
16-án Nagyszeben, Atrium Kávézó, 
Jazz & Wine, 20 óra; 17-én Sepsi-
szentgyörgy, Szimpla, 21 óra; 18-
án Brassó, Warehouse Pub, 20 óra.

A Tamási Áron Színház utóbbi öt 
évének egyik legsikeresebb elő-
adását, a Bocsárdi László által 
színpadra állított Hamlet című 
produkciót a Román Televízió jó-
voltából március folyamán há-
rom alkalommal is megtekinthe-
tik, újranézhetik tévéképernyő-
ik előtt. Március 9-én 23 órakor, 
míg 10-én 17 órai kezdettel a TVR 
Internațional csatornán, illetve 11-
én 20 órától a TVR 3-as csatornán 
közvetítik az előadást.

Szereplők: Mátray László, 
Pálffy Tibor, Szakács László, 
D. Albu Annamária, Benedek 
Ágnes, Kolcsár József, Kónya-
Ütő Bence, Nemes Levente, Nagy 
Alfréd / Derzsi Dezső, Diószegi 
Attila, Gajzágó Zsuzsa, Erdei Gá-
bor. Rendező: Bocsárdi Lász-
ló. Dramaturg:  Sebestyén Rita 
Júlia. Díszlettervező: Bartha 
József. Jelmeztervező: Dobre 
Kóthay Judit. Zene: Kónya-Ütő 
Bence.




