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A népművészettel, gyermekjá-
tékokkal, táncmozdulatokkal 
ismerkedhettek meg nemrég 
Szilágy megyei és kalotaszegi di-
ákok. A Kallós Zoltán Alapítvány 
szervezésében muzeológusok és 
pedagógusok tartottak ván-
dorbőrönd-foglalkozást a helyi 
általános iskolákban.

 »  BEDE LAURA

Nyitottsággal és érdeklődéssel 
viszonyultak a varsolci, ma-
gyarkapusi és körösfői diákok 

a Kallós Zoltán Alapítvány által nem-
rég szervezett úgynevezett vándorbő-
rönd-foglalkozásokhoz. „Nagyon jó 
hangulatban értékes időt töltöttünk 
együtt a gyerekekkel” – mondta el 
érdeklődésünkre Tar Virág, a népraj-
zi gyűjtemény egyik muzeológusa. 
Kifejtette, a program egyik részében 
kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt a tanulók, a népművészethez 
közelálló alapanyagokkal és tevé-
kenységekkel ismerkedhettek meg. 
A Szilágy megyei Varsolcon bútor-
festést tanultak, a Kolozs megyei 
települések közül Magyarkapuson 
pattogós játékot hoztak létre ne-
mezelés segítségével, Körösfőn pe-
dig a fonalmegmunkálásba nyúj-
tottak betekintést a gyerekeknek, 

akik karkötőket, kulcstartókat 
készítettek. Ugyanakkor mindhá-
rom helyszínen népi mondókákat, 
gyermekjátékokat és néptáncmoz-
dulatokat tanulhattak.

„Az alapítvány korábban is szerve-
zett ilyen programot, viszont az idei 
évben az újítás, hogy a múzeum is 
szorosan bekapcsolódott a kezdemé-

nyezésbe a bőröndmúzeum-foglal-
kozással. Ennek egyrészt az a célja, 
hogy kilépjünk a megszokott kerete-
ink közül, és olyan településekre is 
elmenjünk, ahonnan a diákok szá-
mára nehezebb eljutni a válaszúti 
néprajzi múzeumba” – fogalmazott 
a muzeológus. Hozzátette, a foglal-
kozás másik célja, hogy a gyerekek 
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Erdély-szerte vándorol a Kallós-bőröndmúzeum

A magyarkapusi diákok betekintést nyertek a kelengyésládához kapcsolódó népszokásokba
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testközelbe kerüljenek a tárgyak-
kal, anyagokkal, technikákkal, és 
ezek nem műtárgyak, hanem de-
monstrációs eszközök.

A tavaszi időszakban az esküvő 
és kelengyésláda tematika köré 
építik a programot, a múzeumi 
tárgyakhoz illeszkedve, valamint 
az aktualitás szempontját fi gye-
lembe véve válasszák ki a témá-
kat. „A gyerekeknek már vannak 
saját tapasztalataik ezzel kapcso-
latban, és így párhuzamba tudják 
állítani a régmúlt szokásaival” – 
mutatott rá a szakember.

Tar Virág arról is beszámolt la-
punknak, hogy főként általános 
iskolások vesznek részt a projekt-
ben, viszont olyan tanintézetek-
ben, ahol kevés diák van, a felső 
tagozatosok is bekapcsolódnak.

A bőröndmúzeum-foglalkozá-
sokat a néprajzi gyűjtemény mun-
katársai és pedagógusok tartják. 
A kézműves foglalkozásokra szak-
embereket kérnek fel, a néptáncot 
pedig az alapítvány ismeretségi 
körébe tartozó fi atal vagy idősebb 
táncosok oktatják.

A Szilágy megyei és kalotaszegi 
települések után a Mezőségre láto-
gatnak, többek között Désre, Ma-
gyardécsébe, Nagysármásra, és a 
Kolozs megyei Bánff yhunyadra és 
Tordára is elviszik a bőröndmúze-
umot.

 » „A program 
egyik célja, hogy 
olyan települé-
sekre is elmen-
jünk, ahonnan a 
diákok számára 
nehezebb eljutni 
válaszúti néprajzi 
múzeumba.”

 » KRÓNIKA

Az Electric Castle színpadán lép fel 
az amerikai Limp Bizkit zenekar, 

amely az elsők között ötvözte a rock 
és rap stílusát. A közönség a Rollin, 
Break Stuff  vagy MyGeneration sláge-
reken kívül várhatóan újdonságokra is 
számíthat – közölték tegnap a szerve-
zők. A július 17–21. között a bonchidai 
Bánff y-kastély udvarán szervezendő 
elektronikus zenei rendezvényre érke-
zik továbbá Nils Frahm német zongo-
rista, zeneszerző, aki a klasszikus és az 
elektronikus zenét ötvözi, és egyszerre 
két-három klaviatúrát szólaltat meg 
„hipnotikus” koncertjein.

A Kolozs megyei fesztiválon szín-
padra lép a Chvrches skót synth-pop 
csapat is, a brit Zomboy dubstep DJ, 

a bass stílus kanadai képviselője, a 
Zeds Dead, a velük gyakran közremű-
ködő San Franciscó-i Jauz, és az egyik 
legnépszerűbb izraeli előadópáros, a 
psytrance-t játszó Infected Mushroom.

A Sigma három év után második 
lemezével tér vissza a fesztiválra, az 
Ausztráliában már komoly sikereket 
maga mögött tudó Gangs of Youth pe-
dig először mutatkozik be a romániai 
közönségnek. Először lép fel a fesz-
tiválon a dél-londoni hiphopot, azaz 
grime-ot játszó együttes: a Giggs. A fel-
hozatalt színesíti a francia, mexikói, 
török zenét ötvöző Polo & Pan, és a két 
markáns amerikai női előadó, a The 
Black Madonna és a TOKiMONSTA.

A fesztiválra kedvezményesen 499 
lejért lehet bérletet váltani, illetve na-
pijegyeket 199 és 299 lej közötti áron.  » B. L. J.

Romániában nyitja tavaszi európai 
turnéját a magyarországi Belau ze-

nekar: ma Temesváron, holnap Buka-
restben, szombaton pedig Marosvásár-
helyen lépnek színpadra. Az általuk 
megzenésített világban az elvágyódás 
és a reményteli hangulat találkozik 
aktuális elektronikus zenei alapok-
kal. A együttes tagjai – Kedves Péter, 
Buzás Krisztián, Szécsi „Böbe” Erzsé-
bet, Kiss Benjámin – azt a célt tűzték 
ki maguk elé, hogy gondolatban olyan 
áhított helyekre kalauzolják hallgatói-
kat, ahova titkon önmaguk kívánnak 
eljutni.

2016 novemberében megjelent a ze-
nekar első nagylemeze, a The Odyssey 
tizenkét új dallal, köztük a korábban 
megismert You And I és Open Water 

című szerzeményekkel. A mediterrán 
térség zenei motívumait és életérzését 
feldolgozó lemezen olyan énekesnők 
vendégeskedtek, mint Dallos-Nyers 
Boglárka, Myra Monoka, Antonia Vai 
és Herrer Sára.

A Belau több mint két év alatt szá-
mos sikernek örülhetett: több portá-
lon is bekerültek az év legjobb dalai és 
klipjei közé, megnyerték a Klipszemle 
különdíját, a BBC Radio 1 is leadta 
egyik dalukat, valamint 2017-ben meg-
kapták a Fonogram-díjat az év elektro-
nikus zenei albuma kategóriában. A fi -
atal formáció két év alatt több mint 150 
koncertet adott a legnagyobb magyar-
országi fesztiválokon és klubokban, 
valamint 21 különböző országban. Fel-
léptek többek között a hollandiai Euro-
sonicon, az amerikai SXSW-n vagy a 
kolozsvári Untold fesztiválon is.

A Limp Bizkit az EC fesztiválon Mediterrán hangulat a Belautól

 » A Belau által 
megzenésített 
világban az elvá-
gyódás és a re-
ményteli hangulat 
találkozik aktuális 
elektronikus zenei 
alapokkal. 

Amerikai „úttörők”. A bonchidai fesztivál húzónevei közé tartozik a Limp Bizkit 

A magyarországi együttes számos koncertet adott két év alatt, több alkalommal is jártak már Erdélyben




