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17. Puck Báb- és Marionettszínházak
Nemzetközi Fesztiválja Kolozsváron
Október 15–19. között szervezi meg
a tizenhetedik Puck Báb- és Marionettszínházak Nemzetközi Fesztiválját a kolozsvári bábszínház. Az
esemény keretében 24 előadás látható, közülük 5 magyar nyelvű, 6
nonverbális, 12 román és egy angol nyelvű. A négy nap alatt nemcsak előadásokat látogathatnak az
érdeklődők, hanem folyóirat- és
könyvbemutatóra is sor kerül. Az
idei év érdekessége az is, hogy négy
hazai színművészeti főiskola (Bukarest, Jászvásár, Marosvásárhely
és Kolozsvár) is bemutatja bábprodukcióját.
A szervező Puck Bábszínház társulatával együtt 10 romániai bábszínház mutatja be produkcióit, a
fesztivál nemzetköziségét pedig 5
külföldi (ukrán, grúz, holland, francia és magyarországi) bábtársulat
vendégszereplése biztosítja. Jelen
lesz a szatmárnémeti Brighella
Bábszínház és a pécsi Bóbita Bábszínház is.
A bábelőadásokon kívül más
programokkal is készül a bábszínház. 16-án, kedden számos
nívós bábfesztivál bemutatójára
kerül sor: kanadai, németországi,
nagy-britanniai, magyarországi,
szerbiai és törökországi bábfesztivál-igazgatóktól értesülhetünk
arról, hogy miben áll egyik-másik
fesztivál jellegzetessége, érdekessége. 17-én, szerdán az Art Limes,
Báb- és Képzőművészeti folyóirat
mutatkozik be. 18-án, csütörtökön
Kovács Ildikó rendező monográfi-

Szirtes Edina Mókus a magyar
zenei paletta kiemelkedő alkotója.
Zeneszerzői munkássága mellett
folyamatosan koncertezik világszerte és nagyzenekaros turnéban
mutatja be Vidróczki című etnoszimfonikus darabját szerte az
országban. A Szirtes Quintettel mesebeli helyekhez nyújtanak csodás muzsikát, s emellett – most is,
mint mindig – új utakon jár, és nem
fél a mai modern zenei vívmányokat ötvözni a benne rejlő népek dallamaival.

Zrínyi Ilona
Sepsiszentgyörgyön

Kezeslábas a nagyváradi
Lilliput Társulattal

A Balassi Intézet – Magyarország
Kulturális Központja tisztelettel meghívja az érdeklődőket Hedry Mária:
Zrínyi Ilona színmű egy hangra című
sepsiszentgyörgyi előadására október 11-én, csütörtökön 19 órai kezdettel. Helyszín: Háromszék Táncstúdió.
A monodráma hitelesen mutatja be
Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a
magyar történelem egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb korszakát. Az előadás egyik újszerű,
erős darabja lehet az ifjúság számára
tervbe vett, nemzeti identitást erősítő programnak. A darab tömören ragadja meg életének fontos pontjait, s
ezekből fonja meg egy rendkívüli személyiség portréját a dráma lehetőségeit kihasználva. Zrínyi Ilona példás
alakja nem merülhet a feledés homályába, reményeink szerint az előadás
mind a felnőtt közönségnek, mind
az ifjúságnak katartikus élményt ad
majd. Zrínyi Ilonát Juhász Róza alakítja, az előadás rendezője Árkosi
Árpád. Díszlet, jelmez: Libor Katalin. Zene: Rossa Levente. Dramaturg:
Kulcsár Edit

Ismét műsoron a Szigligeti Színház
Lilliput Társulat Kezeslábas című babaprodukciója. A 0-3 éves korosztályt
megszólító előadás legközelebb október 13-án szombaton 11 órától látható
az Árkádia Bábszínház kistermében.
Helyeket előzetesen a Szigligeti Színház jegypénztárában lehet foglalni
hétfőtől péntekig 14–19 óra között, valamint egy órával az előadások előtt.

Újra a szatmári színpadon Charley nénje

ájának román nyelvű könyvbemutatójára kerül sor, a fesztivál utolsó
napját pedig díjátadóval zárjuk. Az
elmúlt évekkel ellentétben a díját-

Szirtes Edina Mókus & Jammal – Csillagom turné
Október 9-én Nagybányáról, a Teleki Magyar Házból indult Szirtes Edina Mókus és Fekete János
Jammal turnéja, hogy aztán Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó
és Sepsiszentgyörgy közönsége is
megismerkedhessen a Mókus &
Jammal – Csillagom turné különleges repertoárjával.

13

A Csillagom kétszereplős koncertlooper előadás, amelyben mindenkinek több szerep jut: Edina hegedül,
énekel és looperezik, társa pedig,
Jammal, aki magában hordozza a
végtelen zenét, beatboxol, rengeteg
kütyüvel, szerkentyűvel, ketyerével,
masinával machinál.
A zenei élmény folyamatosan
épül, frissül, és a helyzet határozza meg az alapokat, amit a két
zeneszerző fon tovább végtelen körökbe, hipnotikusan elvarázsolva a
hallgatót – hol versekkel, költeményekkel, hol pedig a népzene elemi erejével.
Szirtes Edina Mókus legújabb formációjában is a gondolatok erejével
kíván katarzist hozni a hallgatóság számára: looperes koncertjeire
a dobos és beatboxos Fekete János
Jammal kíséri el, hogy modern formában szóljanak hozzánk a magyar
költészet géniuszai, Radnóti Miklós,
József Attila és Nagy László.
Mókus & Jammal – Csillagom Turné állomásai: október
11., 20.30: Jazz & Blues Club, Marosvásárhely; október 12., 12 óra:
Redut Kulturális Központ, Brassó;
október 12., 21 óra: Szimpla, Sepsiszentgyörgy

adón nemcsak hazai, hanem külföldi előadások is kaphatnak díjat,
hiszen idén a hazai produkciók a
külföldiekkel is versenyeznek.

Pénteken, október 12-én 19 órai kezdettel újra műsorára tűzi a Harag
György Társulat a Charley nénje
című nagy sikerű előadást. A bérletszünetes előadásra bárki jegyet
válthat, aki még nem látta a társulat legutóbbi szilveszteri előadását,
vagy újra át szeretné élni a nevet-

tető helyzetekkel és örökzöld slágerekkel teli produkciót. Az előadás
szereplői: Nagy Csongor Zsolt, Péter
Attila Zsolt, Gaál Gyula, RappertVencz Gábor, László Zita, Diószegi
Attila, Bándi Johanna, Laczkó Tekla,
Bogár Barbara és Nagy Orbán. Rendező: Bessenyei István.

Az Osonó Színházműhely művészeti-szociális projektje

Október és november folyamán zajlik a Visszhang a sarokból elnevezésű művészeti-szociális projekt,
amelyben a független társulat negyven, a gyerekjogvédelemhez tartozó fiatallal dolgozik együtt. A
komplex közösségi eseménysorozat a Román Nemzeti Kulturális
Alap/Administraţia Fondului Cultural
Naţional támogatásával, valamint a
Kovászna Megyei Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Hargita Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság
partnerségével jött létre.
A Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában zajló projekt célja a fiatalok
művészetre való ráhangolódásának elmélyítése és a befogadás érzékenységének segítése a különböző

alkotó, művészeti és kommunikációs
tevékenységekbe való bevonás által.
A két hónap során olyan film-, színház és fotóművészeti eseményekre kerül sor, amelyekbe a fiatalok
gyakorlatban is bekapcsolódhatnak. A képzőművészeti és színházi előadások megtekintése mellett
portrékiállítás és dokumentumfilm
létrehozására, valamint műhelyfoglalkozásokon való részvételre is
sor kerül. A negyven fiatal számára két hétvégén vezet színháznevelési foglalkozást a társulat két tagja,
Fazakas Misi és Mucha Oszkár, valamint a partnerek részéről Szopos
Rita és Dósa Csaba. Ezek az intenzív hétvégék főként az együttműködést és a csapatépítést erősítik, de
nagy hangsúlyt fektetnek az önisme-

retre és a személyiségfejlesztésre
is. A projekt egyik terméke egy dokumentumfilm létrehozása, amelyben a fiatalok elmesélik életútjukat,
az identitásukat meghatározó fontosabb eseményeket, a múltjukat
és azt, ahogyan önmaguk jövőképét
látják. Ezzel párhuzamosan a fiatalokról portréfotó-sorozat is készül,
amelyek az általuk kiválasztott idézetekkel együtt Csíkszeredában és
Sepsiszentgyörgyön lesznek kiállítva az ősz folyamán.
A projekt támogatni kívánja az intézményesített fiatalok azon törekvéseit, hogy megtalálják életcéljukat,
hiszen a speciális helyzetük miatt
sokszor bizonytalanokká és kiszolgáltatottakká, valamint a társadalom
által kirekesztettekké válnak.

