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Tizedszerre szervezik 

meg július 27-29. között 

a csíkszeredai dzsessz-

fesztivált, a Csíki Jazzt. 

A Mikó-várban zajló 

rendezvény megál-

modója és szervezője, 

Szilágyi Nóra úgy gon-

dolja, az elmúlt években 

sikerült lebontani az 

embereknek a műfajjal 

szembeni előítéleteit, 

sokan meg is kedvelték 

ezt a fajta muzsikát.

A csíkszeredai dzsesszfesz-
tivál már július 25-én el-
kezdődik, aznap és 26-án 

két ingyenes programmal han-
golnak a rendezvényre: szerdán 
igyenes Mesehetes koncert lesz a 
Csíki Játékszín előtti téren, csü-
törtökön pedig az Ólommadár 
kocsmába várják örömzenélésre 
a műfaj kedvelőit.

A „majdnem dzsessz“ napja

A fesztivál első napja, július 
27-e a „majdnem dzsessz“-ről 
fog szólni, olyan fellépőkkel, akik 
dzsesszes elemekkel játszanak 
más műfajú zenét. Így példá-
ul ismét látni és hallani lehet 
majd az eseményre összeálló 
Tündérground zenekart is. Fellép 
aznap az Ineffable együttes is, 
amely úgymond a dzsesszfesz-
tivál „gyermeke“, a tehetséges 
csíkszeredai fiatalok együttese a 
fesztivál hatására jött létre – me-
sélte megkeresésünkre Szilágyi 
Nóra, a Csíki Jazz szervezője. 
Szintén aznap a megyei önkor-
mányzat és a Hargita Megyei Kul-

turális Központ együttműködése 
révén Gyergyószentmiklósra és 
Székelyudvarhelyre is elvisznek 
egy-egy ingyenes koncertet, hogy 
az is hallgathassa ezt a muzsikát, 
aki nem tud ellátogatni a csík-
szeredai fesztiválra, másrészt 
pedig, hogy kedvet csináljanak 
azoknak, akik eljönnének a hét-
végi csíki koncertekre.

Zenei csemegék, világpremier

Július 28-án már délelőtt zaj-
lik a fesztivál, a Mikó-várban 
interaktív zenei gyermekfoglal-
kozás lesz, ütőhangszereket ké-
szíthetnek és próbálhatnak ki a 
gyermekek. A Csíki Játékszín 
művészei számára közben imp-
rovizációs műhelymunkát tart 
Andrew Hefler színész-énekes. 
Erre déli egy órától az érdeklő-

dők is beülhetnek, a fesztivál-
ra bérletet vásárlók számára 
az a rendezvény ingyenes lesz. 
Szombat este lesz világpremi-
er is, a Dan Berglund Quartet 
erre a fesztiválra állított ösz-
sze műsort, fellép a Sárik Pé-
ter Trió Berki Tamással és a 
Sepsiszentgyörgyön júliusban 
zajló dzsessztábor tanárai is, 
Equinox néven, Juhász Gábor-
ral kiegészülve. Vasárnap dél-
előtt is lesz gyermekprogram 
és Andrew Hefler ezúttal zené-
szeknek tart foglalkozást. Este 
Románia egyik legjelentősebb 
zongoristája, Sorin Zlat lép fel, 
majd a hangulatos koncertje-
iről már ismert és szintén tíz 
éves Kéknyúl Hammond Band 
zárja a fesztivált. Ennek részle-
tes programja a jazzfestival.ro 
weboldalon olvasható.

Ismerik, kedvelik a dzsesszt

„Hihetetlen számomra, hogy 
kibírtuk ilyen sokáig. Azért mon-
dom, hogy kibírtuk, mert nagyon 
nehéz a fesztivál anyagi szük-
ségleteinek előteremtése. Az első 
évben teljesen baráti alapon mű-
ködött, zenész barátokat hívtunk 
meg, pályázni sem tudtunk még, 
egyesületünk sem működött. Ak-
kor baráti alapon kaptunk tá-
mogatást is. Az egy próbálkozás 
volt, hogy lássuk, hogyan műkö-
dik. Második évben már nagyon 
odatettük a csontot, keményen 
dolgoztunk, pályáztunk is, vi-
szont még nem sikerült megfele-
lően kiszámolni a költségeket, az 
előre nem látható kiadásokat, és 
nagyon nagy mínuszba jöttünk 
ki, ez barátságokba is került, a 
szervezőtársaimat elveszítet-

tem. A harmadik évben várandó-
san és kisbabával szinte egyedül 
bonyolítottam le az akkor kétna-
posra sikerült rendezvényt,  de 
akkor is találtam partnereket, 
segítőket, talán az volt a legnehe-
zebb” − idézte fel Szilágyi Nóra. 
Elmondta, azóta kissé könnyebb 
lett a szervezés, hisz egyre töb-
ben hallottak róluk, már a tá-
mogatók is könnyebben melléjük 
állnak. Bár még mindig keresik 
a szponzorokat, az utolsó pilla-
natig is, de már legalább tudnak 
róluk, tudják, hogy mi az a Csí-
ki Jazz − tette hozzá a szervező. 
Számára az a legfontosabb, hogy 
az emberek dzsessz iránti előítéle-
teit sikerült kisssé elhalványítani. 
„Nem azt mondom, hogy mindenki 
megszerette a dzsesszt Csíkszere-
dában, mert ezt nem is kell, min-
denki szeresse azt a zenei stílust, 
ami a lelkének jólesik, de most 
legalább nem ítélik el, nem gon-
dolják azt, hogy a dzsessz az 
az idegesítő dallamsor, hanem 
tudják, hogy nagyon sok mű-
faja, azon belül sok árnyalata 
van. Szintén elégtétel, hogy sok 
zenekar inspirálódik a látott 
dzsesszzenekaroktól, abból, 
hogy együtt zenélhettek velük” 
– emelte ki. Úgy gondolja, a ren-
dezvény Csíkszeredának is fon-
tos és hasznos, számára pedig 
az jelenti az elismerést, ami-
kor az emberek odamennek az 
utcán hozzá, és azt mondják, 
milyen jó, hogy ezt megszerve-
zik és köszönik szépen. „Nem 
gyakran, de ez is előfordul” − 
zárta Szilágyi Nóra.

R. KISS EDIT

Neves fellépőkkel és érdekes kísérőprogramokkal készül a csíkszeredai dzsesszfesztivál

Jubilál a Csíki Jazz

Növekvő rendezvény. Július végén ismét napokig dzsessz szól a Mikó-várban

Bérletek és árak

A fesztiválon pénteken és va-
sárnap negyven lejbe, szom-
baton hatvan lejbe kerül a be-
lépő a koncertekre. Bérletet 
is lehet vásárolni az eventim.
ro-n, előzetesen 110 lejért, a 
helyszínen majd 120 lejért.

KORÁBBI FELVÉTEL: SÁNDOR LEVENTE

A Kájoni János Megyei Könyv-
tárban évek óta dolgoznak 

önkéntesként vagy a nyári szak-
mai gyakorlatuk keretében kö-

zépiskolás diákok és egyetemi 
hallgatók, akik részt vehetnek 
az intézmény mindennapjai-
ban, és megismerkedhetnek a 
könyvtári munkafolyamatokkal. 
Jelenleg három fiatal önkéntes 
segíti a könyvtár munkáját, a 
felnőtt kölcsönző részleg sza-
badpolcos állományát rendezik 
a középiskolás diákok a könyv-
tárosok irányításával – közölte 
Facebook-oldalán az intézmény. 

A könyvtárban várják tovább-
ra is a fiatalokat, akik így a 
közösség szolgálatában, hasz-
nosan tölthetik el szabadide-
jüket,  kamatoztathatják az 
iskolában vagy egyetemen szer-
zett ismereteiket.

Önkénteseket várnak a könyvtárba Utcán a régizene

Utcazenét játszanak ma délben egy órakor a Csíki Játékszín előtti 
téren a Csíkszeredai Régizene Fesztivál keretében zajló X. Régizene 
Nyári Egyetem hallgatói, így a járókelőknek is ízelítőt adnak az időt-
álló dallamokból és a nyári egyetem mesterkurzusain tanultakból. 
A Régizene Fesztivál keretében szintén ma, délután hat órakor a 
Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában a Dúdolj verset. 
Kobzos Kis Tamás emlékezete című könyvet mutatják be. A ren-
dezvény moderátora Boér Károly, meghívott Csörsz Rumen István. 
Ma este a Csíki Moziban lesz koncert, nyolc órától a magyarorszá-
gi Capella Esterházy együttes Las Amazonas de espana – Spanyol 
amazonok című műsora látható. A koncertre az előadók különleges 
repertoárt válogattak a hispán zene 18. századi alkotásaiból, illetve 
egy jóval korábbi nagy spanyol szerző, Diego Ortiz műveiből. Szin-
tén ma mutatja be Bukarestben, az Atheneum épületében a Barokk 
Fesztiválzenekar és a Barokk Fesztiválkórus Johann Sebastian Bach 
Máté-passióját. A zenetörténelem eme jelentős darabjával ünnep-
li idén fennállásának tizedik évfordulóját a régizene fesztiválra 
romániai, magyarországi és más országbeli zenészekből összeálló 
Barokk Fesztiválzenekar.Most három önkéntes dolgozik a könyvtárban
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