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A Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont partnerei se-
gítségével 2018-ban újraindítja 
az egykor nagy sikernek örvendő 
SICULUS fesztivált, az erdélyi ma-
gyar könnyűzene seregszemléjét. 
A szervezők célja lehetőséget te-
remteni az itthoniaknak, hogy sa-
ját szerzeményeikkel, egyéni pro-

dukcióikkal hazai pályán érvé-
nyesülhessenek. A szeptember 
6–9. között Székelyudvarhelyen 
megtartandó zenei fesztivál ver-
senyprogramja kétfordulós. A 
rock, pop-rock, folk-rock, metal 
zenei stílusok valamelyikét ját-
szó zenekarok vagy szólóéneke-
sek két saját szerzeménnyel ne-
vezhetnek be az első fordulóba: 
a demofelvételt, esetleg YouTube-
linket a benevezéskor kell feltöl-
teniük, továbbá a benevezési lap 
mellé csatolják a dalok kottáját 
dallamakkordjelzésekkel, alatta a 

szöveggel, továbbá egy darab nagy 
felbontású zenekari fotót jpg for-
mátumban. A jelentkezési határ-
idő július 7., regisztrálni  a http://
siculusfestival.hargitamegye.ro 
honlapon lehet. A nyerteseket 
meghívják a Székelyudvarhelyen 
szeptember 6–9. között meg-
szervezett VI. SICULUS feszti-
vál versenyprogramjába, a dön-
tőre, amelyről professzionális vi-
deofelvétel készül. A döntőbe ke-
rült zenekaroktól három zeneka-
ri vagy szólóénekesi produkciót 
kérnek a szervezők, bemutatko-
zással együtt. Minden zenekar-
nak 15 perc és maximum 3 dalnyi 
műsoridő áll a rendelkezésére. A 
produkciók után a zsűri röviden 
szakmailag értékeli a versenyzők 
teljesítményét. A legjobbakat ér-
tékes nyereményekkel, valamint 
más fesztiválokon való bemutat-
kozási lehetőségekkel jutalmaz-
zák. A második fordulóba jutó be-
nevezők számára a fesztivál prog-
ramjain való részvétel ingyenes, 
a bejelentkezés díjmentes. Rész-
letekért az office@hagyomany.
ro, illetve a 0266-214440-s vagy a 
0744-600928-as telefonszámon le-
het érdeklődni. 

Újra lesz SICULUS!

Harmadik alkalommal szerve-
zi meg június 15-17. között a Kin-
cses Kolozsvár Egyesület és a 
Traditio Transylvanica Alapítvány 
a Kolozsvár mellett található gya-
lui várkastély parkjában a koráb-
bi években is nagy sikernek örven-
dő Várkert Fesztivált. Az esemény 
családbarát, a rendezvény szerve-
zői napközben a gyerekeknek és a 
felnőtteknek egyaránt kikapcsoló-
dási lehetőséget biztosítanak, az 
estéket pedig neves zenei fellépők 
teszik feledhetetlenné. A fesztivál-
ra elővételben és kedvezményesen 
május 10. és június 10. között vált-
hatók jegyek, illetve háromnapos 
bérletek a www.varkertfesztival.
ro és a www.bilete.ro oldalakon, 

valamint a kolozsvári Bulgakov 
Kávéházban és a Rhédey Caféban. 
Az elővételben megvásárolt napije-
gyek 20 lejbe, a három napra szó-
ló bérletek pedig 35 lejbe kerülnek, 
június 10. után viszont már a napi-
jegy 30 lejért, míg a bérlet 50 lejért 
kapható. A fesztivál ugyanakkor 
a 14 éven aluli gyermekek számá-
ra ingyenesen látogatható. 

A tavalyi évhez képest idén két-
szer több zenei fellépővel büszkél-
kedhet a rendezvény, a zenei kíná-
lat pedig számos generációt meg-
szólít a legkisebbektől a rockot, a 
blues-t és a dzsesszt kedvelőkig. 
Az immár háromnapos rendezvé-
nyen fellép a Budapest Bár, Földes 
László HOBO új esttel, a Bob Dylan-

dalokat feldolgozó Lassú vonat cí-
mű koncerttel, a 100 Folk Celsius, 
a Kaláka, a Bohemian Betyars, az 
Edina Quartett, a Noémo, a Bordó 
Sárkány, a Musica Historica, a To-
kos Zenekar és Szeder. A rendez-
vény zárókoncertje pedig egy iga-
zi zenei csemege lesz, amikor a 
Braindogs elnevezésű formáció lép 
színpadra Tom Waits munkássá-
ga előtt tisztelegve. Napközben a 
szervezők többek közt előadások-
kal, az Emese Park középkori és 
római kori hagyományőrző bemu-
tatóival és játékaival, bábszínhá-
zi előadásokkal, gyermekfoglal-
kozásokkal, ügyességi versenyek-
kel, ökörsütéssel, lovasbemutató-
val, a kastély körüli vezetett túrák-
kal, kézműves- és könyvvásárral 
várják az érdeklődőket. Idén elő-
ször és rendhagyó módon kizáró-
lag csak magyar kézműves- és kis-
üzemi söröket lehet majd vásárol-
ni a rendezvényen a szokványos 
fesztiválárakon. Részletekért ér-
demes a varkertfesztival.ro oldalt 
felkeresni. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Bölcsészet-, Nyelv- és Történet-
tudományi Szakosztályának első 
tudományos teljesítményekre ki-
írt debütdíjának idei eredményét 
május 22-én kedden 17 órától hir-
detik ki az EME kolozsvári Jókai/
Napoca u. 2. sz. alatti székházá-
ban. Az EME Jog-, Közgazdaság- 
és Társadalomtudományi Szak-

osztályának meghívására a BBTE 
Közgazdaság- és Gazdálkodástu-
dományi Magyar Intézetének ke-
retében működő Gazdasági Ta-
nácsadó Klub hallgatói, Jakó Zsolt, 
Barabási Tamás, Griz Zsuzsi és 
Virágh Tihamér május 24-én csü-
törtökön 18 órától az egyesület 
székházában tartanak előadást 
Banking 2025 címen. Az EME Ter-

mészettudományi Szakosztálya 
pedig havi előadói ülését tartja 
május 31-én csütörtökön délután 
17 órától a székházban. Az előadó 
Kis Boglárka-Mercédesz geológus, 
az MTA-ELTE Vulkanológiai Kuta-
tócsoport tagja. Előadásának cí-
me: Mofetták és ásványvizek geo-
kémiája a Keleti-Kárpátok vulkáni 
övezetében. 

Giusseppe Verdi egyik leghíresebb 
operája, a Rigoletto tulajdonkép-
pen soha nem került le a Kolozs-
vári Magyar Opera repertoárjáról, 
mert a szabados életű antihős, a 
naiv hősnő, a lelketlen bérgyilkos 
és a tragikus udvari bolond min-
den operák legélettelibb teremt-
ményei közé tartoznak – hála Ver-
di szünet nélküli ragyogó zené-
jének. A szereplők jellemvonása-
it nem egyetlen ária rajzolja meg, 
hanem az opera teljes folyamata 
bontja ki és világítja át, és az egész 
műalkotást Rigoletto (Verdi szava-
ival) „külsőre otrombán formátlan 
és groteszk, de bensejében szen-
vedélyes és szeretettel teli” alak-

ja fogja össze. Ebben a nagyszerű 
szerepben lép fel május 17-én csü-
törtökön este fél héttől Balla Sán-
dor, míg a mantuai herceg élet-
re keltője ezúttal Cosmin Ifrim 
lesz. A Selmeczi György rendez-
te előadásban Gildát Covacinschi 
Yolanda, a bérgyilkos Sparafucilét 
Szilágyi János, Maddalenát Ve-
ress Orsolya, Monterone grófot 
Mányoki László alakítja. További 
szereplők: Peti Tamás Ottó, Plesa 
Róbert, Gergely Arnold, Balázs 
Borbála, Mányoki Mária, Pataki 
Enikő. A zenekart Kulcsár Sza-
bolcs (debüt) dirigálja, közremű-
ködik az opera ének-, zene- és ba-
lettkara. 

70 éves a Művelődés

A Művelődés folyóirat idén július-
ban tölti fennállásának 70. évfor-
dulóját. A szerkesztőség lelkesen 
várja az ünnepelni vágyó érdeklő-
dőket, szerzőket az EMKE Györ-
kös Mányi Albert Emlékházába 
Kolozsvárra (Majális/ Republicii 
u. 5/1.) május 17-én csütörtökön. 
A 18.30-kor kezdődő eseményen a 
Művelődés 70 című, az alkalomra 
készült különleges mellékletet is 
bemutatják. A kiadvány nem csu-
pán a lap hét évtizedes történe-
tét idézi fel, hiszen az 1948 júliu-
sában indult folyóirat egykori és 
mai szerzői körbejárták a közmű-
velődés fogalmi és tartalmi kér-
déskörét, annak másfél évszáza-
dos metamorfózisát is. A szerve-
zők ugyanakkor a jubileumi össze-
jövetelen nemcsak a folyóirat múlt-
jára szándékoznak visszatekinte-
ni, hanem a jövőjéről is tanácskoz-
ni szeretnének számítva az érdek-
lődők véleményére. Az eseményt 
Vákár István, a Kolozs Megyei Ta-
nács alelnöke köszönti, a házigaz-
da a Művelődés főszerkesztője, 
Dáné Tibor Kálmán lesz. 

Várkert Fesztivál: megkezdődött a jegyértékesítés

Verdi Rigolettója a kolozsvári operában

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület májusi rendezvényei

Jelentkezőkre várnak a Színjátékosok

A Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola az Osonó Színházműhely-
lyel közösen színjátszó találkozót szervez Sepsiszentgyörgyön, júni-
us 16-17-én. A Kovászna Megyei Tanács által támogatott Színjátékosok 
4. találkozója nem versenyjellegű és elsősorban Kovászna megyei cso-
portok bemutatkozásának ad teret abból a gondolatból kiindulva, hogy 
mindig voltak játszó emberek, akik sírni és nevettetni akarták a közös-
ségeiket, de csakis azért, hogy ezzel gyógyító energiákat sugározza-
nak feléjük. Az esemény egyik kiemelt célja a csoportok közti kapcso-
lat megerősítése, valamint a program részét képező szakmai tanácsko-
zások és műhelyfoglalkozások. A csapatok téma és műfaji megkötött-
ség nélkül, szabadon nevezhetnek bármilyen darabbal. Az előadások 
időtartama legtöbb 45 perc lehet, a közreműködők száma pedig – ren-
dezőt, technikust is beleértve – legtöbb 12 fő. Egy csapat csak egy elő-
adással nevezhet be az eseményre. A fesztivál ideje alatt a szervezők 
szállásról és étkezésről gondoskodnak, továbbá szabad belépést biz-
tosítanak a fesztivál valamennyi előadására és a kísérő programokra. 
Az utazás költségei a résztvevő csapatokat terhelik. Jelentkezni május 
31-ig lehet, jelentkezési lapot az osonoszinhaz@osono.ro e-mail-címen, 
illetve a 0740-578725-ös telefonszámon lehet igényelni. 

FOTÓ: KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA




