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Igazi családi kikapcsolódást 
ígér a Charles Dickens Twist 
Olivér című regényéből készült 
zenés színházi adaptáció, 
amelyet tizenegy színművész, 
tizenöt zenész és harmincöt 
gyerekszereplő színpadra 
lépésével mutat be a nagyvára-
di Szigligeti Színház társulata 
december 19-én.

 » KISS JUDIT

L ionel Bart világhírű musi-
caljének premierjére készül 
a nagyváradi Szigligeti Tár-

sulat: az Olivér! december 19-én 
19 órától mutatkozik be a szín-
ház nagyszínpadán. A Charles 
Dickens Twist Olivér című regé-
nyéből készült zenés színházi 
adaptáció rendezője Tóth Tünde. 
Az igazi családi kikapcsolódást 
ígérő bemutatóban tizenegy 
színművész, tizenöt zenész és 
harmincöt gyerekszereplő lép 
közönség elé. Csaknem fél évvel 
ezelőtt, májusban kezdődtek a 
musical előkészületei: a Nagy-
váradi Magyar Diákszövetséggel 
(NMD) közösen szervezett cast-
ingot követően júniusban került 
sor az első zenei próbákra, ezt 

SZÍNÉSZEK, ZENÉSZEK, GYEREKSZEREPLŐK JÁTSZANAK A SZIGLIGETI SZÍNHÁZ OLIVÉR! CÍMŰ ÚJ ELŐADÁSÁBAN

Világhírű musical peremierje Nagyváradon

Harmincöt gyerekszereplő lép a közönség elé Nagyváradon a Charles Dickens Twist Olivér című regényéből készült zenés előadásban

 » Csillogó kis 
egyéniségek 
kerültek bele a 
végső csapatba, 
nem is gondol-
tuk volna, hogy 
ennyi tehetséges 
fiatal él közvet-
len környeze-
tünkben

követően július végén alkotótábor-
ban vett részt az előadás stábja. 
„A castingok során arra voltam kí-
váncsi, hogyan tudnak egymással 
dolgozni a legkülönbözőbb korú 
gyerekek. Nagyon sokat beszél-
gettem velük arról, hogy mit gon-
dolnak a regényről, illetve annak 
témájáról, ugyanakkor rengeteg 
ritmusgyakorlatot, zenés és táncos 

improvizációt folytattunk. Csillo-
gó kis egyéniségek kerültek bele a 
végső csapatba, nem is gondoltuk 
volna, hogy ennyi tehetséges fiatal 
él közvetlen környezetünkben” – 
mondta el Tóth Tünde. Hozzátette, 
a castingot követően alkotótábor-
ban vettek részt, ami elsősorban 
arra volt jó, hogy a csapat tagjai 
egymásra találjanak, egymásra 
hangolódjanak. Az Olivér! pro-
jekt előbemutatóját az NMD nyári 
színházi fesztiválja keretében tar-
tották, az augusztusi előadás Ut-
cakölykök címmel adott ízelítőt a 
készülő produkcióból. Az előadás 
fiatal alkotói stábja – Lokodi Alet-
ta jelmeztervező, Kerekes Dalma 
koreográfus, Rákay Tamás díszlet-
tervező és Strausz Imre zenei veze-
tő – szeptemberben kezdte újra a 
munkát. „Nagyon jó érzés, hogy az 
Olivér! több mint ötvenfős stábjá-
ban a nyolcévestől a hetvenévesig 
mindenki otthon érzi magát: rend-
kívüli energiákat mozgat meg a 
különböző generációk együttes 
jelenléte a színpadon. Örömünkre 
szolgál, hogy többéves kihagyás 
után az Olivér!-ben vállalt szerepet 
Kiss Törék Ildikó, ő Sally szerepét 
fogja játszani” – mondta el Tóth 
Tünde rendező. Az Olivér! decem-

ber 19-i bemutatóját követően, 
december 22-én 17 órától, majd 
december 23-án 19 órától láthatja 
a közönség a nagyszabású, élő ze-
nei kísérettel játszott produkciót. 
Az Olivér! az új évben a Szigligeti 
Színház által szervezett MAFESZT 
színházi találkozón is bemutatko-
zik január 26-án 17 órától. Az előa-
dásra jegyek a színház jegypénz-
tárában (nyitva hétfőtől péntekig 
14.00–19.00 óra között, illetve egy 
órával az előadások előtt), vala-
mint online, a www.biletmaster.ro 
oldalon kaphatók.

A Twist Olivér Charles Dickens 
angol író második regénye, ame-
lyet Richard Bentley adott ki 1838-
ban. A mű főszereplője Twist Oli-
vér, egy árva kisfiú, aki előbb egy 
dologházban éli szomorú és kilá-
tástalan életét, majd egy temetke-
zési vállalkozó veszi a gondjaiba. 
Olivér végül megszökik, és eljut 
Londonba, ahol találkozik Jack 
Dawkinsszal, az Agyafúrt Vagány-
nyal, egy zsebtolvajbanda vezető-
jével. Dawkins elvezeti őt az idős 
Fagin rejtekhelyére, akitől a banda 
valamennyi tagja a mesterséget ta-
nulta. Olivér ekkor még nem tudja, 
hogy amit a banda tagjai tesznek, 
törvénytelen. 
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Karácsonyi Zsolt 
marad az E-MIL-elnök

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Karácsonyi Zsolt költő marad újabb 
négy évig az Erdélyi Magyar Írók 

Ligájának (E-MIL) elnöke – döntött 
a napokban a szervezet tisztújító 
közgyűlése Kolozsváron. Az össze-
gyűlt tagság megszavazta, hogy ki lesz 
a szervezet döntéshozó testületének 
tagja az elkövetkező négy évben – 
olvasható az Eirodalom.ro-n. Vá-
lasztmányi tagok: Balázs Imre József, 
Fe ke te Vin ce, Fis cher Bo tond, Horváth 
Előd Benjámin, Karácso nyi Zsolt, 
Király Zoltán és Márton Eve lin. Az eti-
kai bi zottság tag jai: Far kas Well mann 
Éva, Szen ko vics Enikő, Zsidó Fe renc.

 » KRÓNIKA

J ancsó Benedek (1854–1930) há-
romszéki származású polihisztor-

nak, pedagógusnak, publicistának, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjának állítottak szobrot 
tegnap Budapesten. Vargha Mihály 
szobrászművésznek, a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múzeum 
igazgatójának legújabb alkotását, 
Jancsó Benedek egész alakos szob-
rát a Várnegyedben lévő egyetemi 
katolikus gimnázium udvarán avat-
ták fel. „Méltánytalanul elfeledett 
lámpás embere Háromszéknek” – 
emlékezett meg a Székely Nemzeti 

Tanács gelencei születésű alapító 
tagjáról és elnökéről Tamás Sán-
dor, a megyei tanács elnöke, aki 
maga is jelen volt az eseményen. 
A tudós emlékét a Jancsó Alapít-
ványon keresztül leszármazottai 
is ápolják az utóbbi három-négy 
évben a Kovászna Megyei Tanács 
és a Székely Nemzeti Múzeum tá-
mogatásával és közreműködésével 
is. Amint a Jancsó Alapítvány hon-
lapján olvasható, Jancsó Benedek 
életútját, a nemzet haladásáért és 
a székelységért végzett munkássá-
gát – majd hetvenévnyi elhallga-
tás után – most kezdjük újra meg-
ismerni és fölfedezni. Igazi tudós 

tanár volt: irodalomtörténész és 
nyelvész, írt publicisztikát, tanul-
mányokat és történeti munkát, 
alapított és szerkesztett folyóira-
tot, ismerte az oktató-nevelő mun-
ka, valamint a népművelés elmé-
letét és gyakorlatát, dolgozott az 
oktatásirányítás, a kultúrpolitika 
területén, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjai közé vá-
lasztotta, a kisebbségpolitika és 
nemzetiségi ügyek elismert szak-
értőjének számított egész Európá-
ban. A szoborállításra a magyar 
kormány nemzetpolitikai államtit-
kársága és a Bethlen Gábor Alap a 
támogatásával kerül sor.

Pesti szobor Jancsó Benedek háromszéki polihisztornak

 » Igazi tudós 
tanár volt: iro-
dalomtörténész 
és nyelvész, írt 
publicisztikát, 
tanulmányokat 
és történeti 
munkát.

Az Olivér! több mint ötvenfős stábjában a nyolcévestől a hetvenévesig mindenki jól érzi magát




