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Lemezbemutató Kolozsváron
Április 12-én csütörtökön 18 órakor a Kallós Zoltán Alapítvány és
Magyarország kolozsvári főkonzulátusa szervezésében mutatják
be a Férfiének – In memoriam Kallós Zoltán című lemezt. A vendége-

ket Mile Lajos főkonzul köszönti,
a CD-t bemutatja Németh István,
közreműködik a Tokos Zenekar.
Helyszín: Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, rendezvényterem (Főtér 23. szám, belső udvar).

A főfőnök próbál Székelyudvarhelyen

Nagyban zajlik a Tomcsa Sándor Színház legújabb előadásának
próbafolyamata, amelynek bemutatója május 10-én lesz. A főfőnököt, Lars von Trier filmes vígjátékának adaptációját Anger Zsolt, az
ismert Jászai Mari-díjas színész és
rendező állítja színpadra.
Anger Zsolt játszott már Figarót
a Vígszínházban; Othellóként és
Don Juanként felbukkant a kapos-

vári Csiky Gergely Színház színpadán is, de nyomozott A martfűi rém című filmben, mint Bota
nyomozó, és még egy buszt is vezetett a Brazilokban. Az Aranyélet és a Konyhafőnök után jelenleg Székelyudvarhelyen rendezi
A főfőnököt.
Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával készül.

Változatos április a Háromszék Táncegyüttesnél
Színes és tartalmas programokkal készül április folyamán a Háromszék Táncegyüttes. Műsorra
tűzi a Furik Rita által rendezett
AranyAsszonyok című rituális
folklórelőadást, melyet az érdeklődők április 23-án nézhetnek meg
este 7 órától a Háromszék Táncstúdióban. Újra látható lesz a Két
kezem forgatta, szívem táncoltatta című folklórműsor is, amelyet
Kovásznán április 12-én 18.30-kor
mutatnak be a Városi Művelődési Házban.
Táncház is lesz áprilisban: 27én és 28-án a már hagyományossá vált Szent György-napi táncházakra kerül sor. Az est házigazdái
Ádám Júlia és Melles Endre lesznek, illetve ez alkalommal is a Heveder zenekar és a Folker együttes muzsikál. A táncházban táncoktatás is lesz, a házigazdák által

tanított anyag az aktuálisan húzott táncrendhez igazodik az este folyamán.
Április 17-én és 18-án Sepsiszentgyörgyre látogat a Maros Művészegyüttes a Szép Palkó című
gyerekelőadásával. A sokak által
ismert népmese feldolgozását öszszesen négyszer játssza a marosvásárhelyi társulat. A produkció
mindkét nap délelőtt 10 és déli 12
órától lesz látható a Tamási Áron
Színház nagytermében.
A Háromszék Táncegyüttes két
alkalommal is játssza a Mundruc
című táncszínházi előadását. A
sepsiszentgyörgyi közönséget április 17-én este 7 órától várják a
Háromszék Táncstúdióba, április 22-én pedig a gyergyóremetei
Balás Gábor Művelődési Központban lesz látható a Martin György
emlékére készült produkció.

Nők menete Kolozsváron
Április a szexuális erőszakra való
figyelem felhívásának hónapja. Az
amerikai Women’s March mintájára a nők jogaiért vonulnak fel április 15-én Kolozsváron. A Nők Menete a COMMA kezdeményezése az Asociația ATENA DELPHI,
eLiberare és PATRIR – Peace
Action, Training and Research
Institute of Romania szervezetekkel partnerségben.

A szervezők szerint Romániában a nők szerepe előre meghatározott, elsősorban anyaként,
lányként, feleségként/élettársként
vagy nővérként tekintenek rájuk. A
szervezők olyan társadalmat szeretnének, amelyben a férfiak egyénekként kezelik a nőket, akiknek
saját érzéseik, álmaik vannak a
családban betöltött szerepüktől
függetlenül.

Varga Miklós-koncert a Kolozsvári Majálison
Az eddig Családi Majálisként ismert piknik új névvel, új helyszínnel és megújult programkínálattal
csábít. Együtt lenni a szabadban
unokával, kamaszgyerekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel, erről szól
a Kolozsvári Majális. A szervezők
május 5-én új helyszínen, a monostori Coli na parkban várnak mindenkit. A szervezők lovasíjászattal,
néptáncelőadásokkal, métával,

gyerekprogramokkal készülnek.
Minden program ingyenes. A Kolozsvári Majálison koncertezik
Varga Miklós, aki az esti idősávban
foglalja el a színpadot, napközben a
szintén magyarországi Tompeti és
Barátai gyermekműsorral lép fel.
A rendezvényt a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum és a Kolozs Megyei
Magyar Diáktanács szervezi.

A Bonus Pastor
rövidterápiája

Jegyek a REFLEX
Fesztiválra

A Bonus Pastor Alapítvány május 7-18. között kéthetes rövidterápiás programot szervez
szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, terápiás
otthon. Jelentkezési határidő:
május 2., telefonszám:
0265-254460.

A háromévente megrendezésre
kerülő REFLEX Fesztivál negyedik kiadására idén május 4–16.
között várják az érdeklődőket
Sepsiszentgyörgyön. A fesztivál
idén is hirdet Mecénás-bérletet.
A támogatói bérletet vásárló nézők megerősíthetik a fesztivállal vállalt értékközösséget. A jegyek értékesítése április 10-én
kezdődött a Tamási Áron Színház jegypénztáránál, a Kulturális Szervezőirodában.
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Játsszunk
Honfoglalót!

NÁNÓ CSABA

„A játék olyan tevékenység, amelyet nem lehet elég komolyan
venni” – mondta Jacques-Yves
Cousteau, a híres tengerkutató. Játszani minden korban lehet, és ajánlatos is, hiszen még
egy keresztrejtvény megfejtése is állítólag fiatalon tartja az elmét. Persze játék a gép karjának
órákon át való huzigálása vagy
a rulett is, de inkább beszéljünk
olyanról, amely a műveltségünket teszi próbára. A világsikert is
elért magyar fejlesztésű online
játék, a Honfoglaló, ezúttal vadonatúj televíziós vetélkedőműsorként jelentkezik a Duna Tv képernyőjén minden hétköznap este. A
műsorban három hadvezér mérkőzik meg egymással Magyarország megyéiért. Aki kipróbálta ezt a játékot az interneten, az
tudja, hogy a játékosoknak nincs
könnyű dolguk elfoglalni egymás
területeit és kiharcolni a győzelmet. Ahogy Szente Vajk műsorvezető a felvezetőben elmondja: „ez az a játék, ahol a tudás valóban hatalom!” Néhány hete
egy applikáció letöltésének segítségével immár a nézők is bekapcsolódhatnak a játékba. Így
hát játsszunk! Hátha nem mese,
hogy fiatalon tart….

„Kántor-Láng”
könyv bemutatója

Kakuk Marci Nagyváradon
Április 14-én szombaton 17 órakor
(Papp Magda-bérlet) ismét műsoron a nagyváradi Szigligeti Színházban a Tersánszky Józsi Jenő
regényéből született Kakuk Marci című komédia. A huszadik század egyik legnagyobb bohém irodalmi figuráját középpontba állító vígjáték rendezője Gothár Péter,

a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas alkotó. A csaknem húsz szereplőt felvonultató előadást élő zenei kísérettel játssza a Szigligeti Társulat. A produkció zenei vezetője Selmeczi György Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész,
karmester, operarendező, érdemes művész.

Cingár Elemér a bábszínházban
Szombaton április 14-én 11 órától
Az egér, aki nem ismerte a félelmet
című Grimm-mese alapján rendezett előadással várják a kicsiket és
a nagyokat a kolozsvári Puck Bábszínházba. Az előadás főszereplője Mezei Cingár Elemér, akinek
nemcsak a félelmeit kell legyőznie,
hanem az elé táruló próbákat is ki
kell állnia. Akkor ismeri meg a félelmet, amikor az, akit szeret, baj-

ba kerül. Elemér legyőzi Szőr Bőregeret, elnyeri Ősz Nyest Úr bizalmát és Cincinella királykisasszony
szerelmét. Családtagok, barátok,
szerelmek és ősellenségek találkoznak szombaton az egerek világában. A Grimm testvérek meséjét
Demeter Ferencz dramatizálta és
a bábszínház színésze, Urmánczi
Jenő, rendezte. A bábokat Tomos
Tünde képzőművész készítette.

Kántor Lajos és Láng Gusztáv
újabb nagyszabású közös vállalkozásának megjelenése az erdélyi magyar irodalomtörténet-írás
és kultúra fontos eseménye. A száz
év kaland Erdély magyar irodalmáról (1918–2017) című kötetük
bemutatójára Kolozsváron április
12-én csütörtökön 17 órától kerül
sor a Minerva-házban. Résztvevők:
Láng Gusztáv, a szerkesztő Dávid
Gyula és Markó Béla; házigazda
Tibori Szabó Zoltán. A könyv nem
a korszak irodalma szisztematikus átfogásának igényével készült,
mint az első „Kántor–Láng”, helyenként szubjektívebb hangot üt
meg, de továbbra is az érték felmutatásának jegyében áll. Az a szellemi magaslat, amelyre a két szerző a 70-es évek óta eltelt időben ért,
meglátásaiknak még a korábbinál
is nagyobb súlyt adhat.

