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Június 12-én kedden 19 órai kez-
dettel az Északi Színházban lép 
fel a budapesti József Attila Szín-
ház társulata a Feketeszárú cse-
resznye című előadással. Az elő-
ször 1930-ban, a Vígszínházban 
bemutatott darab szerzőjének, 
Hunyady Sándornak egyik legki-
válóbb műve, amelyben a szere-
lem örök-aktuális témáját a kor 
egyik legfájóbb nemzeti traumá-
jának kontextusában veti fel, ön-
kéntelenül is rávilágítva: Tria-
non nemcsak az egyes államo-
kat, de elsősorban az azokat la-
kó embereket érintő probléma is. 
Az előadás rendezője Kerényi Im-
re Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
művész, a díszleteket pedig Götz 
Béla Jászai Mari-díjas alkotó ké-
szítette, a jelmezek pedig Kovács 
Yvette Alida munkáját dicsérik.

Szereplők: Rékasi Károly, 
Nemcsák Károly Jászai-díjas, ér-
demes művész, Pikali Gerda, Ko-

csis Judit Jászai-díjas, Korponay 
Zsófia, Turek Miklós, Vaszkó Ben-
ce, Előd Álmos, Blazsovszky Ákos, 
Ujréti László Jászai-díjas, Botár 
Endre, Holczinger Szandra, Fila 
Balázs, Betz István, Rusz Milán, 
Chajnóczki Balázs, Láng Józseg 
Jászai-díjas/Kiss Gábor, Suki Ist-

ván, Suki Benedek, Brunczlík Pé-
ter és Király Sándor. 

Jegyek az Északi Színház Horea 
utcai jegyirodájában kaphatók 
minden hétköznap 10 és 17 óra, 
szombatonként pedig 10 és 13 óra 
között, illetve előadás előtt egy órá-
val a helyszínen.

A Háromszék Táncegyüttes elő-
adásában június 14-én 19 órától eb-
ben az évadban utoljára lesz látha-
tó az AranyAsszonyok című rituá-
lis folklórelőadás. A Furik Rita ál-
tal rendezett produkciót a Három-
szék Táncstúdióban nézhetik meg 

az érdeklődők. Jegyeket a Kultu-
rális Szervezőirodában, illetve a 
biletmaster.ro oldalon vásárolhat-
nak. Az iroda nyitva tartási rendje: 
hétfőtől csütörtökig 10–16 óra kö-
zött, pénteken 11–13 óra között, va-
lamint előadások előtt egy órával. 

Nagyszabású koncertet szervez-
nek Sepsiszentgyörgyön a Városi 
Stadionban június 15-én 17.30-tól. 
Goran Bregovic világhírű előadó és 
zenekara mellett az Observatorul 
de Covasna napilap 15. születés-
napi rendezvényének meghívott-
ja a Carla’s Dreams és a szin-
tén nemzetközi sikernek örven-
dő magyar 4ForDance együttes. Je-
gyeket online az entertix.ro és a 
myticket.ro oldalon, valamint sze-
mélyesen Sepsiszentgyörgyön az 
Observatorul de Covasna szerkesz-
tőségénél és a Városi Kulturális 
Szervezőirodában lehet vásárolni. 

Goran Bregovic Sepsiszentgyörgyön

Pedagógiai konferencia Kolozsvárott

Ifjúsági filmnapok Kolozsváron

Fehér Megyei Magyar NapokSzatmárnémetiben játszik a József Attila Színház

AranyAsszonyok, utoljára az idei évadban ´

´

Június 8-10. 
között ismét meg-
rendezik a népsze-
rű rendezvénysoro-
zatot, amely összefog-
ja és erősíti a Fehér me-
gyei magyarságot. A Fe-
hér Megyei Magyar Na-
pok a koncertek, tánc-
ház és szórakozás mellett 
minden érdeklődőt kiállítással, 
kulturális rendezvényekkel, ta-
nácskozásokkal, sporttevékenysé-
gekkel és gyermekfoglalkozások-
kal vár. Az eseménysorozat alatt 
bemutatnak olyan művészeket, 
előadókat és vállalkozókat, akik a 
szórványban maradtak erősítve, 
támogatva a magyarságot.

Az idei sztármeghívottak: a Be-
atrice, valamint Vincze Lilla és 
a Napoleon Boulevard. Fellépnek 
még a Fölszállott a páva műsor kö-
zönségdíjasai: a Tatrospart Tánc-
együttes közösen a Gyimesvölgye 
férfikórussal és az Ördögszekér 
Zenekarral. A programkínála-
tot színesíti a Háromszék Tánc-
együttes, gyerekkoncerttel vár 
a Karaván együttes, fellép a ha-
gyománnyá vált véndiák koncert-
tel a Smici Blues Band zenekar, 
míg a Magyarlapádi Piros Pánt-
likás, a Vajasdi Margaréta és a 
Nagyenyedi Ficfa zenekar egy kö-
zös táncházzal készül. A kollégi-

um udvarán idén is 
kézműves termé-

kek és a gasztro-
nómiai sarok-
ban enyedi bo-

rok, bográ-
csos ételek, 
helyi kézmű-
ves édessé-

gek várják az 
érdeklődőket. A 
Torockói Íjász Szer 
Egyesület hagyo-

mányos íjászattal látogat 
el a rendezvényre, ahol vál-

tozatos bemutatókkal készül-
nek: ismertetik a jurta felállítását, 
a honfoglaló magyarság korhű ru-
házatát, harci szokásait, harc-
művészetét, valamint az íj hasz-

nálatát és az íjjal lövés fogásait.
2018 a család éve: június 9-én 

olyan programokat szerveznek, 
ahol a család minden tagja meg-
találja a kedvére való elfoglaltsá-
got. Délelőttől kezdődnek a kéz-
műves foglalkozások, majd 17 órá-
tól a Karaván együttes szórakoz-
tatja a családot.

A Kriterion Könyvkiadónál meg-
jelent köteteket is bemutatják. 
Lászlóffy Aladár, Reiter Róbert és 
Lászlóffy Csaba könyveiről tart be-
mutatót Jakabffy Tamás és Balázs 
Imre József. Ugyancsak szomba-
ton 17 órától Kádár Annamária Ön-
becsülés és küzdőképesség meg-
alapozása gyermekkorban címmel 
tart előadást.

Vasárnap fellép a Székely-
udvarhelyi Backamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnázium 
kórusa és a Bethlen Gábor Kollégi-
um kórusa a nagyenyedi reformá-
tus templomban. A rendezvényt 
Gyulafehérváron zárják a Három-
szék Táncegyüttes előadásával.

Filmekkel és műhelyfoglalkozá-
sokkal várják az érdeklődőket 
az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület Ifjúsági Szerve-
zetének tagjai Kolozsváron a jú-
nius 9-én második alkalommal 
megszervezett Kulturális Ifjú-
sági Filmnapon. A Monostor ne-
gyedben található Dacia mozi 11 
órakor nyitja meg kapuit a Te vi-
lágod a mozivásznon mottójú ren-
dezvény iránt érdeklődők előtt. 

Az elmúlt évhez hasonlóan az 
idei Filmnapon is fiatal rende-
zők filmjeit tekintheti meg a kö-
zönség. A 2018-as Filmnap témái: 
nemzetiségi/kisebbségi lét és 
kultúra, illetve Erdély épített/tár-
gyi öröksége. Az idei év külön té-
maköre: ha Mátyás ma élhetne... 
A legjobb filmeket a közönség vá-
lasztja ki, a szavazók között tom-
bolanyereményeket sorsolnak ki 
a nap végén.

VIBE-újdonságok

A strandszezon közepén az év 
legmelegebb hónapjában Maros-
vásárhely legnépszerűbb strand-
ja mellett zajlik idén a máso-
dik VIBE Fesztivál. A bérletese-
ket a karszalag nemcsak a feszti-
vál területére, hanem a Weekend 
strandkomplexumába való be-
lépésre is feljogosítja majd. Két 
VIBE Koli előadás után és egy 
koncert előtt akár csobbanhatnak 
is egyet valamelyik medencébe a 
VIBE-olók. Napi- és VIP jegyet is 
lehet már vásárolni: napi jegye-
ket 69 lejért lehet venni. Június 
5-ig pedig még a kedvezményes, 
149 lejes bérlet is élérhető a www.
vibefestival.ro oldalon. Azok, akik 
a VIBE VIP-zónájába is szeretné-
nek belépni, 299 lejért juthatnak 
hozzá a VIP jegyhez. A VIP zó-
na a szervezők szerint exkluzív 
partiélményt fog nyújtani és tö-
kéletes kilátást biztosít a Maros-
partra és a Magenta Stage-re.

III. Nagyváradi
Bábos Tábor
A Szigligeti Színház Lilliput Tár-
sulat idén is meghirdeti 6–12 éves 
gyerekeknek szóló bábos táborát 
augusztus 9–11. között, amelynek 
helyszíne ezúttal az Árkádia Báb-
színház. Jelentkezni június 14-
ig lehetséges. A táborban három 
napra íróvá, tervezővé, bábkészí-
tővé válhatnak a gyerekek. A tá-
bor zárásaként szombaton bemu-
tató előadást tarthatnak szüleik-
nek, rokonaiknak, barátaiknak. 
Az előadásra való készülés mel-
lett különféle művészeti foglalko-
zásokon vehetnek részt: lesz ze-
ne, tánc, sport, népi játékok, kéz-
műves foglalkozás és bábszín-
házi előadás is. A tábor ára: 150 
lej (ez tartalmazza a napi ebédet 
is), amelynek kifizetési határide-
je június 20. Jelentkezés: Hanyecz 
Debelka Mária – 0772/089359, 
hanyecdmari@gmail.com

A kolozsvári Tranzit Ház lesz 
a helyszíne június 9-én a men-
tésMásként pedagógia konferenci-
ának. Célja, hogy újraírják a tévhi-
teket, és másként mentsék el azo-
kat a bevésődött gyakorlatokat, 
amelyek ellehetetlenítik egy de-
mokratikus és funkcionális okta-
tási rendszer létrejöttét. Az elő-
adások, műhelyek és kerekasz-
tal-beszélgetések során az oktatá-
si rendszert érintő kérdéseket (pe-
dagógusképzés, gyermekszegény-
ség, szociális hátrány, inklúzió, 
rasszizmus) egy-egy gyakorlati 

támponton, tanítási tapasztalaton, 
bevált módszeren keresztül köze-
lítik meg. Fő témák: inklúzió, sa-
játos nevelési igény, szociális hát-
rány, gyermek- és diákjogok, alter-
natív tanítási módszerek.
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