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Az idei Szent György Napokon a tavalyhoz képest nem lesz annyira hangsúlyos a színházi jelenlét

Műfaji sokszínűség Szentgyörgyön
Színházi előadások-

kal, swing- és beatdalok-

kal, humoresttel várják 

a résztvevőket a Szent 

György Napokon, ame-

lyet április 21–29. között 

szerveznek Sepsiszent-

györgyön.

Számos kiállítás, irodalmi ren-
dezvény, zenei program közül 
válogathatnak az érdeklődők 

az április 21–29. között Sepsiszent-
györgyön rendezendő Szent György 
Napok kulturális hetén – jelentették 
be a szervezők a tegnapi sajtótájé-
koztatón. A huszonhetedik alkalom-
mal szervezendő városnapok hagyo-
mányszerűen két részből tevődnek 
össze: az április 21-től 26-ig tartó kul-
turális hétből és a háromnapos fesz-
tiválhétvégéből. Knopp Ildikó prog-
ramkoordinátor elmondta, a kulturá-
lis hét néhány rendezvénye belépős, 
ezeket hozták most nyilvánosságra. 
Az árak 10–20 lej között mozognak, 
az érdeklődők a rendezvény honlap-
ján tájékozódhatnak.  

A Krisztus Király-templomban tar-
tandó nyitó hangversenyre már el-
fogytak a kedvezményes jegyek, 
Carl Orff Carmina Burana című ze-
neművét három zenekar, öt kórus 
és három szólista adja elő, a bras-
sói Steffen Schlandt vezényel. Ápri-
lis 22-én a bukaresti Gyermekope-
ra mutatja be az Onix és Barton tör-
ténete című előadását, szintén 22-én 
a budapesti Kampec Dolores folk- és 

világzenét játszó együttes koncer-
tezik. Április 23-án a humor kap fő-
szerepet, a magyarországi Duma-
színház két tagja, Mogács Dániel és 
Beliczai Balázs lép fel. Április 24-én 
színházi előadások lesznek, a buda-
pesti Orlai Produkciós Iroda bemu-
tatja a Love, love, love című darabot, a 
temesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház a Wiener Waltzer című 
bűnügyi komédiát. A sepsiszentgyör-
gyi Mácsafej zenekar jubileumi kon-
certjét 25-én tartja, 26-án pedig szin-

tén a helyi Andrei Mureșanu Színház 
Lear-adaptációja lesz megtekinthe-
tő. A sepsiszentgyörgyi Voces női kar 
új műsorával, swing- és beatdalokkal 
lép majd színpadra.

Knopp Ildikó kifejtette, idén a vá-
rosnapokon nem lesz annyira hang-
súlyos a színházi jelenlét, de figye-
lembe vették, hogy májusban szerve-
zik meg a Reflex színházi biennálét. 
Czimbalmos Csaba városmenedzser 
a városnapok vásári részét ismertet-
te: idén sem engedik be a bóvlit, kéz-

művesek, őstermelők kínálhatják 
termékeiket. A béreket nem növel-
ték, egy négyzetméter három napra 
90 lej, a kézműveseknek, őstermelők-
nek kedvezményesen 15 lej, a kürtős-
kalács-, lángos-, fagyiárusok fizet-
nek a legtöbbet, 200 lejt egy négyzet-
méterért a három napra. A borítéko-
kat március 26-ig lehet letenni, rész-
letes tájékoztatás a Sepsi.ro oldalon 
található.

 
Bíró Blanka

Slam poetry a szabadság ünnepén
170 szó a szabadságról címmel há-
rom erdélyi városban szervez tema-
tikus slam poetry estet a Nest – Er-
délyi Összművészeti Gyűjtőpont az 
1848-as szabadságharc kitörésének 
170-ik évfordulója alkalmából. A kin-
cses városbeli produkciót a Kolozs 
Megyei Ifjúsági Fórummal közösen 
rendezik csütörtökön 20 órától a Bul-
gakov kávéházban. A megmozdulás 
célja, hogy a március 15-i történése-
ket új szemszögből közelítsék meg, a 
fiatal művészek élőben saját szöve-
geikkel a forradalmi hangulatot fog-
ják visszaidézni – olvasható a szer-
vezők szerkesztőségünkhöz eljut-
tatott közleményében. „Rendezvé-
nyünkkel az a célunk, hogy a kolozs-
vári fiatalok ünnepi hangulatot te-
remthessünk, és megidézzük már-
cius 15. hangulatát, hiszen ez a nap 
kifejezetten a szavakról és a nyelvről 
szólt, ekkor bizonyították be, hogy a 
nyelvnek nemzetépítő szerep van. 
Ma már nem elég az, hogy indulókat 
játszunk, és koszorúkat helyezünk 
el, hiszen a slam, mint már oly sok-
szor bebizonyította, alternatívája tud 
lenni ezeknek az eseményeknek” – 
fogalmazott Balló Tamás, az ifjúsági 
fórum elnöke. Hozzátette, ezért kér-
ték fel a Nest művészeit, hiszen ők 
mint véleményformáló fiatalok tud-
ják továbbvinni március 15. emlé-
két úgy, hogy közben új szemszög-
ből közelítik meg az ünnepről alko-
tott képet.

Banga Szilárd, a Nest alapító-
ja szerint a slam poetry az önkife-

jezésnek olyan formája, amely a fi-
atalokat arra ösztönzi, hogy mer-
jenek véleményt formálni. „Márci-
us 15. mindig is fontos ünnepe volt 
a magyarságnak, az erdélyi forron-
gó vonalnak talán még inkább. Pe-
tőfi, a 12 pont, a Talpra magyar, a ki-
szabadított Táncsics és a fehér in-
geken messziről virító kokárda egy 
életre beépült a tudatunkba” – ma-
gyarázta Banga Szilárd. Kifejtette, 
észrevették, hogy aktualitását vesz-
tették a forradalmi megemlékezé-
sek, ezért döntöttek úgy, hogy fel-
kutatják, milyen a slammerek, a fi-
atalok márciusa, hogyan látják az 
új generációk a szabadság ünnepét 
2018-ban. A kolozsvári produkciót 
követően március 16-án 21 órától a 
székelyudvarhelyi Zújgében, míg 17-
én 20 órától a csíkszeredai Grund-
ban tartják meg a tematikus slam 
poetry estet.

A slam poetry elnevezésű, nap-
jainkra világszinten önálló műfaj-
já érett verses vetélkedő az 1980-as 
évek közepén született az Egyesült 
Államokban. A középkori dalnokver-
senyekhez hasonlítható, az amerikai 
kocsmakultúrából eredő slam poetry 
a kortárs költészet, a rap és a stand-
up sajátos elegye. A slam poetry elő-
adó-költészeti műfaj 2006 óta divatos 
Magyarországon, és az elmúlt évek-
ben népszerűsége töretlenül ível fel-
felé. Erdélyben 2012-től van jelen 
érezhetően a műfaj, amely itt is nagy 
népszerűségre tett szert igen rövid 
idő alatt. 

Erdélyi turnéra indul a héten a ma-
gyarországi Fran Palermo zene-
kar. Ma 21 órától a kolozsvári Form 
Space-ben koncerteznek, csütör-
tökön 20 órától a marosvásárhe-
lyi The Bunker szórakozóhelyen, 
pénteken 19 órától pedig a nagy-
váradi Moszkva kávézóban lépnek 
színpadra.

A formáció stílusa sok különfé-
le műfajt érint az indie-től a rock 
and rollon át az afropopig, mind-
ez az ütősökkel, fúvósokkal és bil-
lentyűssel megdobott mediter-
rán hangulattal fűszerezve. Egye-
di, összetett hangzásviláguk talán 
annak is köszönhető, hogy négy 
nemzet – magyar, spanyol, kubai, 
görög – gyermekei hozták maguk-
kal, és gyúrták egybe zenei kultú-
rájukat.

Az együttest 2011 végén alapí-
totta Henri Gonzo énekes-gitáros-
frontember Budapesten. Két kis-
lemez és másfél éves alkotói szü-
net után friss erővel tértek vissza 
2014 őszén a Sun in Splendour cí-
mű harmadik kislemezükkel. Ezt 
2015-ben az első, cím nélküli nagy-
lemez követte, amelyet telt ház 
előtt mutattak be az A38-on. Azóta 
a zenekar megfordult valamennyi 
jelentősebb magyarországi feszti-
válon, 2016-ban az év felfedezett-
jének választották a Petőfi zenei 
díjátadón, majd egy évvel később 
ugyanitt már a legjobb zenekar ka-
tegóriájában jelölték őket. 2016-os 
Razzle Dazzle című albumuk he-

lyet kapott szinte az összes év vé-
gi albumlistán a magyar médiá-
ban. 2017 őszén jelent meg a banda 
új kiadványa, a Bonerider, melyen 
a négy angol dalon kívül helyet ka-

pott egy régi klasszikus is, a Hold-
világos, a zenekar rég várt első ma-
gyar dala.

 
Bede laura

Mediterrán hangulat Erdélyben a Fran Palermóval

Romániában is 
elérhető a Spotify
A világ egyik legnépszerűbb zene-
streaming szolgáltatása, a Spotify 
hétfő óta Romániában is elérhe-
tővé vált. A világszerte már több 
mint 159 millió aktív felhasználóval 
rendelkező szolgáltatás ingyenes 
és prémiumváltozata is elérhető, 
utóbbi havi 4,99 euróért (körülbe-
lül 23 lejért) – közölte a Mediafax. 
A Spotify zeneszolgáltató kínálatá-
ban több mint 35 millió dal érhető 
el, ezek pedig playlistekbe rendez-
hetők, letölthetők és akár offline is 
hallgathatók, ezenfelül algoritmus 
segíti a felhasználót, hogy a nagy 
valószínűséggel neki tetsző zenék 
is „szembejöjjenek” vele. A Spotify 
ingyenes próbahónapra is lehető-
séget ad, vagyis az előfizetést kö-
vetően csak egy hónap után szám-
láz. Az ingyenes verzióban egyéb-
ként korlátozottak a lehetőségek, 
valamint reklámok is vannak az al-
kalmazásban, a prémium verzió-
ban azonban ezek nem jelennek 
meg, és több hasznos funkció is el-
érhetővé válik, például a napi ruti-
nunk szerint testre szabhatjuk a ze-
nelejátszást. Telefonon, laptopon, 
vagy akár Google Chromechast se-
gítségével is lehet zenét hallgatni a 
Spotify-on keresztül.

Eljárás gázolás és 
ittas vezetés miatt
Őrizetbe vett a Beszterce-Naszód 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
egy 28 éves férfit, aki ittasan ve-
zetett a 17C jelzésű országúton, el-
ütött egy 26 éves szálvai gyalo-
gost, majd elhagyta a helyszínt. 
Az áldozatot kórházba szállítot-
ták, a naszódi rendőrök pedig a 
tettes után indultak, és rövidesen 
sikerült feltartóztatniuk. Mint ki-
derült, az elkövető 28 éves telcsi 
lakos, akinél 1,50 mg/l légalko-
hol-koncentrációt mértek. A tettes 
ellen büntetőeljárás indult cser-
benhagyásos gázolás és ittas ve-
zetés miatt.

Színfolt. A Fran Palermo zenekar ma a kolozsvári Form Space-ben koncertezik

Carl Orff Carmina Burana című zeneművét három zenekar, öt kórus és három szólista adja elő a Krisztus Király-templomban

Fotó: vargyasi levente/archív

Forrás: FaceBook.com/Fran palermo




