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Megalakulásának első évfor-
dulóját ünnepelte a hétvégén a 
temesvári HeartBeat Kizomba 
tánciskola. A háromnapos 
rendezvénysorozaton hazai és 
külföldi oktatók tartottak work-
shopokat, a résztvevők pedig 
reggelig tartó bulikon gyakorol-
hatták a tanultakat.

 » BEDE LAURA

Eredetileg a kizomba szó je-
lentéseivel, az ünnep, baráti 
találkozó, buli kifejezésekkel 

akartam kezdeni ezt a cikket, de a 
hétvégén bebizonyosodott, hogy a 
nyugat-afrikai volt portugál gyar-
matokon kialakult zenei és táncstí-
lus kedvelői számára inkább 
táplálék a léleknek. A temesvári 
HeartBeat Kizomba tánciskola egy-
éves születésnapjára összegyűlt ok-
tatók és diákok fáradtságot nem is-
merve, a saját határaikat feszegetve 
tettek meg mindent annak érdeké-
ben, hogy a háromnapos ünnepség 
tapasztalatokban és élményekben 
gazdag legyen. Lenyűgöző volt szá-
momra a tanárok hozzáállása: azon 
túl, hogy a saját órájukat maximális 
odaadással, fi gyelemmel és jókedv-
vel megtartották, a többi oktató 

workshopján tanulni, fejlődni vá-
gyó érdeklődőkként vettek részt. 
De a legtöbbet egyértelműen mi, 
a kincses városbeli Sonrisa Dance 
Center „elsőfesztiválozói” tanul-
tunk. A péntek estétől vasárnap 
hajnalig tartó rendezvényen kide-
rült, hogy a sokéves tapasztalat-
tal rendelkező tanárokat diákjaik 

mosolya és pozitív visszaigazolása 
motiválja.

A legtöbb energiát talán a londo-
ni Richard Voogt és táncpartnere, 
Manon hozta a terembe, nem hiá-
ba nyitották és zárták ők a works-
hop-sorozatot. A kezdő, haladó és 
középhaladó szintű órákon főként a 
kizomba és alműfaja, a semba alap-
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Kizomba: érzékiség és energia a táncparketten
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lépéseit sajátítottuk el a kolozsvári, 
bukaresti, craiovai és iași-i tanárok 
segítségével. Utóbbi oktatók egyik 
órája szokatlanul kezdődött: a pá-
roknak oldalra fordított fejekkel, 
szorosan egymáshoz simulva kel-
lett összehangolniuk a lélegzésü-
ket. Mint később kiderült, bár ez a 
fajta intimitás eleinte kényelmet-
lennek tűnhet, sokat segít abban, 
hogy a férfi  és a nő nyugodt legyen, 
ráhangolódjék a zenére, valamint 
a partner mozdulatainak ritmusá-
ra. Ugyanis a kizombában a férfi  a 
vezető, a nő pedig a követő.

Az órákon tanultakat rögtön az 
esti bulikon gyakorlatba ültethet-
tük, ugyanitt rájöttünk arra, hogy 
amíg a zene szól, és partner a kezét 
nyújtja, a táncparkett nem marad 
üresen. A hangulatot tovább fokoz-
ta a helyi iskola produkciója, a mű-
sor tetőpontja pedig a kolozsvári 
Borzási Judit és Paul Bucur orszá-
gos bajnokok produkciója volt.

A tapasztalatok és beszélgetések 
alapján kiderült, hogy a bánsági 
városban sokan érdeklődnek a 
kizomba iránt, viszont az iskolák 
között egyfajta rivalizálás fi gyel-
hető meg, ellentétben a kincses 
városi csoportokkal, ahol – sze-
mélyes tapasztalatok alapján – a 
táncnak valóban közösségépítő 
szerepe van.

 » A temesvári 
rendezvényen 
kiderült, hogy a 
tanárokat diák-
jaik mosolya és 
pozitív visszaiga-
zolása motiválja.

 » SZÁSZ CS. EMESE

Kevés idő alatt ért el nagy nézett-
séget az a videó, amelyen egy ne-

ves bukaresti lemezlovas keveri ze-
néjét a marosvásárhelyi Teleki Téka 
ódon könyvei között. Lázok Klára, a 
Téka osztályvezetője elmondta, az 
Electric Castle fesztivál szervezői 
keresték meg az ötletükkel, hogy a 
bonchidai Bánff y-kastélyban meg-
szervezett zenei eseményt kibővítik, 
és év közben különböző műemlék 
épületekbe, természeti szépségek 
helyszínére hívnak meg egy-egy 
híres lemezlovast, akik egy-egy 
órát élőben keverik ott a zenét. „A 
berethalmi erődtemplom, Tárnica 
és más helyszínek mellett ennek a 
projektnek lett egyik színhelye a Te-
leki Téka, igaz, rövid gondolkodási 
idő után mondtunk csak igent. Ez 
olyan együttműködés, ami a kont-
raszt révén hat” – fogalmazott az 
osztályvezető. Hozzátette, nyilván 
a népszerűsítés kölcsönös, mindkét 
fél nyer belőle: a téka népszerűsíti a 
fesztivált, a fesztivál pedig a tékát. 
Kifejtette, talán a téka nyer belőle 
többet, ugyanis ezzel a videóval egy 
olyan réteget tudtak elérni, ame-
lyet a saját csatornáikon soha se 
lehettek volna képesek: azt a kül-
földi egyetemi ifj úságot, akiknek 
bizonyos százalékáról elképzelhető, 
hogy érdekelheti a Téka. Azokat, 
akik tudatosan nem keresnének rá 
a honlapjukra, nem találnák meg a 
Facebook-oldalukat, de ezek után 
biztos rájuk keresnek, s ezek után 
elképzelhető, hogy felveszik a Tékát 

az úti céljaik közé, ha elindulnak ro-
mániai körútra.

Lázok Klára szerint nem utol-
só szempont a nagyságrend sem, 
hiszen már 35 ezer ember látta az 
Electric Castle és a Teleki Téka Fa-
cebook-oldalán a videót. „Másrészt 
pedig valahol a 21. századi műem-
lékvédelem egyik közvetett eszköze 
a fi gyelemfelhívás, minél többen is-
mernek, látnak, annál valószínűbb, 
hogy több támogatást tudunk szerez-
ni a projektjeinkhez, legyen szó akár 
épületfelújításról, akár különböző 
programokról” – magyarázta a téka 
osztályvezetője.

Az egyórás produkciót élőben 
közvetítették a Facebookon, de az 
előkészítés közel két hónapot tar-
tott. „Amikor megkeresett a pro-
jekt producere, Boros Melinda, és 
megkérdezte, hogy látok-e ebben az 
egészben fantáziát, és lehetségesnek 
tartom-e, hogy a nagyteremben le-
gyen a felvétel, először gondolkodási 
időt kértem. Végignéztem az összes 
előző felvételt a különböző helyszí-
neken, majd megbeszéltük a felté-
teleket: milyen hangerő és fényerő 
lehetséges, milyen típusú refl ektorok 
azok, amelyek nem ártanak a köny-
veknek, illetve azt, hogy mi lesz a 
felvétel későbbi sorsa” – mutatott rá 
Lázok Klára. Kifejtette, miután mind-
ez megvolt, az EC-csapat elkezdte 
keresni a DJ-t, akinek a felvételeit 
átküldték neki is, és végül a neves 
bukaresti lemezlovas, Silent Strike 
lett a befutó.

A január 30-ai felvétel előtt egy 
héttel felutazott az egész csapat a 

DJ-n kívül, hogy közösen állítsák be 
a felszerelést, a keverőpultot, a ka-
merákat, a refl ektorokat, mindent át-
beszéltek, hogy mit szabad fi lmezni, 
mit nem. Ugyanakkor a felvétel ide-
jén a hattagú stáb mellett végig jelen 
volt Lázok Klára is.

A téka vezetője elismeri, lehet, va-
laki rossz néven veszi, hogy elektroni-
kus zenét engedtek a könyvtárba, de 
ez olyan lehetőség volt, amit nem le-
hetett kihagyni, és nyilván nem azt je-
lenti, hogy ezentúl egymásnak adják 
a kilincset a különböző bulit szervező 
lemezlovasok.

Elektronikus zenét kevertek a vásárhelyi Teleki Tékában

 » „A 21. száza-
di műemlékvé-
delem egyik köz-
vetett eszköze a 
fi gyelemfelhívás, 
minél többen is-
mernek, látnak, 
annál való-
színűbb, hogy 
több támogatást 
tudunk szerezni 
a projektjeink-
hez.” 

A marosvásárhelyi Teleki Tékában a neves bukaresti
lemezlovas, Silent Strike keverte a zenét

A felkavaró This Is 
America lett az év dala

A rapper Childish Gambino rendőri 
brutalitásról és rasszizmusról 

szóló száma, a This is America kapta 
az év dalának járó elismerést a 61. 
Grammy-díj-kiosztó gálán helyi idő 
szerint vasárnap este Los Angelesben 
– közölte az MTI. A This is America 
kapta emellett az év felvételének járó 
elismerést is, ezzel pedig a Gram-
my történetében először nyerte el 
hip-hop dal ezt a dicsőséget.  A díjra 
jelölték még Kendrick Lamar & SZA, 
Ella Mai, Drake, Shawn Mendes, 
Brandie Carlile, Lady Gaga és Brad-
ley Cooper, valamint Zedd, Maren 
Morris & Grey dalait.

Az év albuma a country-énekesnő 
Kacey Musgraves Golden Hour című 
lemeze lett. Jelölték még a kategóri-
ában Cardi B, Brandi Carlile, Drake, 
H.E.R., Post Malone és Janelle Monáe 
albumát, valamint a Fekete párduc 
fi lmzenelemezét. Az év legkiemel-
kedőbb új előadója a brit énekesnő, 
Dua Lipa lett. A 23 éves énekes-szerző 
2016-ban mutatkozott be Hotter than 
Hell című dalával, majd a Blow Your 
Minddal vált híressé. A jelöltek közt 
volt még a Chloe x Halle duó, Luke 
Combs, Greta Van Fleet, a H.E.R., Mar-
go Price, Bebe Rexha és Jorja Smith.

A díjkiosztó háziasszonya, Alicia 
Keys azzal indította a műsort, hogy 
a színpadra hívta Michelle Obama 
korábbi fi rst ladyt Lady Gagával, 
Jada Pinket Smithszel és Jennifer 
Lopezzel együtt, hogy személyes 
élményeiket felidézve mondják el, 
hogyan változtatta meg életüket 
a zene, és erősítette meg őket női 
mivoltukban. (Hírösszefoglaló)

A táncparkett napközben tanulni vágyó diákokkal volt tele, éjjel pedig a kizomba szerelmeseivel 




