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Kapaszkodó a kilátástalannak 
tűnő időszakokban Antal 
Tímea és Demko Gergő nemrég 
megjelent, Kedves Világ! című 
szerzeménye, amelyet beválo-
gattak A Dal idei kiadásába. 
A bánff yhunyadi születésű, 
Magyarországon élő énekesnő 
a zenemű létrejöttéről, a ké-
szülő nagylemezükről, fellépé-
seikről beszélt a Krónikának.

 »  BEDE LAURA

– A Dal 2019 mezőnyében a legjobb 
harminc közé válogatták be a Ked-
ves Világ! című, frissen megjelent 
dalotokat. Miért döntöttetek úgy a 
férjeddel és zenésztársaddal, Dem-
ko Gergővel, hogy beneveztek a dal-
választó műsorba?
– Kedves Világ! című dalunk erede-
tileg az éppen kiadásra váró nagy-
lemezünkre készült, nem kifejezet-
ten a műsorra szántuk. Törekszünk 
arra, hogy dalaink spontán szüles-
senek, és a stílusukat, dallamvilá-
gukat, hangszerelésüket az éppen 
aktuális érzéseink határozzák meg. 
Egyszerűen abban a pillanatban 
úgy éreztük, hogy a „fi ókban he-
verő” zeneművek közül ennek kell 
most szárnyalnia. Beneveztünk a 
műsorba, majd csörgött a telefon: 
bekerültünk a legjobb 30 közé. Ha-
talmas öröm számunkra, hiszen 
manapság meglehetősen kevés az 
olyan platform, ahol egy előadó a 
zeneiségével tud igazán érvényesül-
ni. Lényegében ezért jelentkezünk, 
szeretnénk eljuttatni a közönséghez 
a dalunkat, dalainkat. Az érdeklő-
dők szombaton 19.30-tól tekinthetik 
meg a produkciónkat A Dal első vá-
logatójában, a Duna Televízió és a 
Duna World csatornákon.

– Érdekesség, hogy a Szigyártó Jo-
hanna által írt dalszöveg eredetileg 
vers volt. Honnan jött az öltet, hogy 
ezt megzenésítsétek, illetve mekkora 
kihívást jelentett? Kellett módosítani 
a szövegen azért, hogy például rí-
meljen, vagy fülbemászóbb legyen?
– Tudtuk, hogy Johanna polihisz-
tor, de az csak utóbb derült ki szá-

AZ ERDÉLYI ELŐADÓ FONTOSNAK TARTJA AZ ANYANYELVEN VALÓ ÉNEKLÉST A MŰSORON KÍVÜLI ZENEI ÉLETBEN IS

Az Euróvízióig „szárnyalhat” Antal Timiék dala

Demko Gergő és Antal Tímea produkcióját A Dal első válogatójában, szombaton tekinthetik meg a nézők

munkra, hogy verseket is ír. Kértem, 
hogy küldjön át egy általa írt művet. 
Amint elolvastam, megihletett, meg-
érintett, és már akkor eldöntöttem, 
hogy szeretnék rá dallamot írni, ami 
később meg is történt. Ez volt az első 
olyan szerzemény, amelynek előbb 
a szövege íródott, később a dallama. 
Johanna utólagos engedélyével pár 
sort felcseréltem, de a tartalomhoz 
nem nyúltam hozzá, mert az úgy 
volt kerek, ahogy a szerző eredetileg 
megírta.

– Milyen üzenetet szeretnétek közvetí-
teni a dallal a közönségnek?
– Az ember életében vannak olyan 
időszakok, amikor úgy érezzük, nem 
hallgat meg bennünket senki, hiába 
ordítunk, nem vesz fi gyelembe a világ. 
Szükségünk van biztatásra, segítség-
re, hogy elhiggyük: „minden elmúlik, 
ami nem szép”, és ezt tényleg így gon-
doljuk. Nekünk is vannak olyan peri-
ódusaink, amelyek kilátástalannak 
tűnnek, de olyankor előveszünk egy 
kapaszkodót, legyen az akár egy dal, 
egy társ vagy az erős hit, és megpró-
bálunk továbblépni. A Kedves Világ! 
ezeket az érzéseket dolgozza fel.

– A Gergő gitárszólamán kívül meg-
határozó szerepet kap a hegedűjáték 

is. Miért gondoltátok úgy, hogy ez is 
szükséges?
– Ennek nem igazán volt különösebb 
oka, egyszerűen úgy éreztük, hogy 
megkívánja a dal és a hangszerelés. 
A téma teljesen ösztönösen keletke-
zett, igazán belülről fakadt. Azt hi-
szem, ettől lehet igazán különleges 
ez a dal. A hegedűszólamot a bánff y-
hunyadi Varga István „Kiscsipás” ját-
szotta, amit ezúton is nagyon köszö-
nünk!

– A fekete-fehérben forgatott videóklip 
talán még hatásosabbá teszi a monda-
nivalót. A forgatási helyszín díszleté-
ben, berendezésében felfedezhetők a 
kalotaszegi motívumok, mint a varrot-
tas párnahuzat, kerámia tárgyak. Ez 
mennyire volt tudatos?
– Nagyon érdekes, mert az első hely-
színi szemle alkalmával még nem vol-
tak konkrét elképzelések a díszletet 
illetően. Viszont amikor beléptünk a 
lakásba – ami tele volt népies tárgyak-
kal –, egyből tudtuk, hogy a legmeg-
felelőbb helyre érkeztünk. A dal han-
gulata, a hegedű hangzása és minden 
egyéb erősítették egymást. Hiszünk 
abban, hogy semmi sem történik vé-
letlenül, így ez sem. Egyébként a hely-
színt Rosta Márk, a videóklip készítője 
biztosította számunkra.

– Ha a ti dalotokat választják Magyar-
ország legjobbjának, és bekerül az 
Eurovíziós Dalfesztiválra, angol nyel-
ven is meg kell jelentetni?
– Amennyiben előáll az említett 
helyzet, Magyarország és a külhoni 
magyarság képviselőjeként teljesen 
evidens számunkra, hogy a dalunkat 
magyar nyelven adjuk elő. Az anya-
nyelven való éneklést fontosnak tart-
juk a műsoron kívüli zenei életünk-
ben is.

– Mivel foglalkoztok jelenleg, elkezdő-
dött már az intenzív fellépési időszak?
– Jelenleg gőzerővel dolgozunk első 
nagylemezünkön, amely előrelátható-
lag február közepén jelenik meg. Szer-
vezzük az idei koncertjeinket, ezekre 
zajlanak az előkészületek, próbák. Bí-
zunk benne, hogy idén is sok helyen 
találkozhatunk a közönségünkkel.

– Az erdélyi rajongók mikor láthatnak 
viszont benneteket?
– Miután megjelenik a nagylemez, 
több helyszínen adunk lemezbemuta-
tó koncertet, többek között Erdélyben 
is. Pontosabb információkkal egyelőre 
nem tudunk szolgálni, azonban a hi-
vatalos Facebook-oldalamon minden 
ezzel kapcsolatos újdonságot megosz-
tok, így aki nem szeretne lemaradni, 
kísérje fi gyelemmel az oldalt!
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A közönség is „zsűrizik”

A dalválasztó műsor zsűrĳ é-
ben Both Miklós Fonogram- és 
Budai-díjas zeneszerző, nép-
zenegyűjtő; Vincze Lilla előadó, 
dalszerző, zenepedagógus, a Na-
poleon Boulevard EMeRTon-díjas 
énekesnője; Mező Misi, a Magna 
Cum Laude énekes-gitárosa és 
Nagy Feró, énekes, szövegíró, a 
Beatrice frontembere szerepel. Az 
ötödik zsűritag idén is a közönség, 
amely pontozhatja a dalokat, és 
szavazhat kedvencére SMS-ben. 
Az érdeklődők A Dal 2019 honlap-
ján (www.mediaklikk.hu/adal), 
valamint Facebook-, Instagram- és 
YouTube-oldalán már az adások 
előtt megismerkedhetnek az 
versenyzőkkel. Az oldalakon extra 
tartalmak, videók és cikkek is 
elérhetők a műsorról.

 » Törekszünk 
arra, hogy 
dalaink spontán 
szülessenek, 
és a stílusukat, 
dallamvilágukat, 
hangszerelé-
süket az éppen 
aktuális érzése-
ink határozzák 
meg.

 » PÉTER BEÁTA 

Zenei világ körüli utazásra hívta a 
közönséget két alkalommal is a hét-

végén a tízéves fennállását ünneplő 
Csíkszentsimoni Ifj úsági Fúvószene-
kar. A formáció évek óta január ele-
jén újévi koncerttel örvendezteti meg 
a csíkszeredai közönséget. Ezúttal 
magyar táncokkal, szólódarabokkal, 
könnyűzenei átiratokkal és csárdással 
készültek. „Nehéz műveket játszot-
tunk, úgy is készültünk, hogy a gyere-
kek bírják meg mind a két koncertet. 
Sikerült jól beosztaniuk az energiáju-
kat” – magyarázta Sándor Árpád kar-
mester. A Csíkszentsimoni Ifj úsági Fú-

vószenekar 2009-ben alakult harminc 
taggal. Az évek során mintegy száz fi -
atal fordult meg a zenekarban, jelenleg 
kilencvenkét tagot számlál az együttes. 
Az alapító Sándor Árpád szerint a tíz év 
alatt sok minden volt, munka, bánat és 
öröm. A jubileumi koncerteken a kö-
zönség sorai között volt Csikota József 
is, a Fúvószenekarok és Együttesek 
Magyarországi és Közép-kelet-európai 
Szövetségének (WASBE tagszervezet) 
elnöke, aki az együttesnek a tízeszten-
dős kiemelkedő fúvószenekari művé-
szeti tevékenységének elismeréseként, 
Sándor Árpádnak pedig a kiemelkedő 
együttesvezetői tevékenységének elis-
meréseként kitüntetést nyújtott át.

Rangos elismerés a csíki fúvósoknak

 »  Az együttes-
nek a tízeszten-
dős kiemelkedő 
fúvószenekari mű-
vészeti tevékeny-
ségének elismeré-
seként nyújtottak 
át elismerést. 

 » B. L. J. 

Kitört a vihar a római városvezetés 
és az egyház között a Trevi-kútba 

dobált aprópénzek felhasználása mi-
att. A BBC News tegnapi beszámolója 
szerint évente másfél millió eurónyi, 
turisták által bedobott pénzérmét ha-
lásznak ki a kút vizéből. A pénzt ha-
gyományosan a római katolikus egyház 
kapja, amely az összeget a szegények 
megsegítésére fordítja. A római polgár-
mester, Virginia Raggi azonban bejelen-
tette, hogy változtatni akar ezen a szo-
káson, mivel a pénz a város egyre romló 
infrastruktúrájának fejlesztéséhez szük-
séges. Az egyház válasza szerint viszont 

ezzel a lépéssel a polgármester a szegé-
nyeket sújtja. A római városvezetés már 
elfogadta a változtatást, és az április-
ban hatályba lép. Az ANSA olasz hír-
ügynökség jelentése szerint azonban 
sok olasz a közösségi médián keresz-
tül arra szólította fel a városi tanácsot, 
hogy vegye ismét fontolóra a döntést. 
A csaknem 300 éves Trevi-kutat évente 
turisták milliói keresik fel. A pénzbedo-
bós hagyomány Frank Sinatra 1954-ben 
forgatott romantikus fi lmje, a Három 
pénzdarab a szökőkútban nyomán vált 
világhírűvé. A szökőkút az 1960-ban 
bemutatott Édes élet című fi lmben is 
fontos szerephez jutott, amikor Anita 
Ekberg megmártózott a vizében.

Lecsaptak a római aprópénzre




