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KOLOZSVÁR FIATAL ZENEMŰVÉSZEI IS BEMUTATKOZNAK AZ ISMERETTERJESZTŐ RENDEZVÉNYEN

Fülemülekoncert a kincses városban
Kolozsvári zeneművészek és a
természet zenészei mérhetik
össze „tehetségüket” szombaton a kincses városban, a
Román Madártani Egyesület
által szervezett Fülemülék
éjszakáján.

S

zámos ismeretterjesztő és interaktív programmal várják
az érdeklődőket szombaton
délután a Fülemülék éjszakája elnevezésű rendezvényen, amelyet
a Román Madártani Egyesület
rendez a kolozsvári Romulus Vuia
Néprajzi Parkban. A szervezők közlése szerint az esemény titka egyszerű – két egymást követő koncert
a természet közelségében. Az első
koncerten a kincses város madarai
kapják a főszerepet az egyesület
munkatársainak moderálásában,
így a résztvevők megismerkedhetnek az őket nap mint nap körbevevő madárdalokkal és alkotóikkal.
A második fellépés rivaldafényébe
Kolozsvár fi atal zeneművészei kerülnek, bemutatva számos nagy
zeneszerző művét, akik gyakran
használták ihletforrásként a madarak énekeit. A résztvevők 19 órától
Haydn, Respighi, Cras, Ravel és
Dinicu zeneszerzők műveit hallgathatják meg Liviu Preda (hegedű), Diószegi Benjámin (zongora),
Fodor Lilla (brácsa), Nagy Orsolya
(hárfa), Diana Stir (cselló), Szallós
Kis Anna (fuvola), Sonia Vulturar
(hegedű) előadásában. A rendezvényt számos ismeretterjesztő

Nagy sikernek örvendett az elmúlt években a kolozsvári botanikus kertben szervezett Fülemülék éjszakája
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A rendezvényen való részvétel, valamint
a Romulus Vuia
Néprajzi Parkba
való belépés
idén ingyenes,
mivel részét
képezi a Múzeumok éjszakája
országos programsorozatnak.

tevékenység egészíti ki. A résztvevők hasznos és érdekes információkkal gyarapíthatják ismereteiket
a természetről, főként a madarak
világáról. Ez a gyermekekre is érvényes, akiket az idei évtől a szervezők interaktív foglalkozások színes
palettájával várnak.
Az érdeklődők 16 órától részt vehetnek a madártani egyesület munkatársai által vezetett tematikus
sétákon, a gyerekek ugyanebben az
órában fényképek felismerésével és
egyéb tevékenységekkel bővíthetik
ismereteiket. Továbbá megcsodál-
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hatják a Kolozsvár gyakori madarairól készült fényképkiállítást.
Mivel a Fülemülék éjszakája
szabadtéri rendezvény, csapadékos időjárás esetén a szervezők
kénytelenek lesznek elhalasztani.
A rendezvényen való részvétel,
valamint a Romulus Vuia Néprajzi Parkba való belépés idén
ingyenes, mivel részét képezi a
Múzeumok éjszakája országos
programsorozatnak. A Fülemülék
éjszakáját vasárnap Iași-ban és
Nagyszebenben, június 9-én pedig
Bukarestben is megtartják.

A legújabb Esti Kornél-dalok erdélyi kihangosításban

K

ét erdélyi városban is bemutatja
új lemezét a magyarországi Esti
Kornél. Az alternatív rockegyüttes
ma este a székelyudvarhelyi Felső
G-ben, (Zújgé) lép színpadra, előzenekaruk a gyergyószentmiklósi Ted-

» A zenekari

tagok személyes hangvételű
szövegeiken
kívül társadalmi,
közéleti témákra
is reﬂektálnak.

dy Queen lesz. A kolozsvári közönség pedig szombaton este a Flying
Circusben találkozhat a bandával,
amelynek meghívottja a Csabka &
The Seasons.
A 2006-ban alapított formáció tagjai: Bodor Áron (ének, billentyű),
Horváth Kristóf (gitár), Lázár Ágos-

Fényárban. Az Esti Kornél Székelyudvarhelyen és Kolozsváron tart lemezbemutató-koncertet a napokban
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ton (dob, vokál), Lázár Domokos (gitár, ének), Pályi Ádám (basszusgitár)
és Veres Imre (gitár). Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik
együtt. Öt nagylemezük jelent meg
eddig: Egytől egyig (2009), Boldogság, te kurva (2011), Ne félj (2014),
Éjszaka van (2016) Eltűnt idő (2018).
Az együttes nevét Kosztolányi
Dezső fi ktív alteregójától, Esti Kornéltól kölcsönözte. Nehezen született
meg a név, végül Veres Imre gitáros
javaslatára vették fel. „Akkoriban olvastam az Esti Kornél-novellákat, és
nagyon megfogott az az egész miliő,
különösen maga a karakter. Aztán
amikor már egy jó ideje bajlódtunk a
névválasztással, jött a szokásos »mi
lenne, ha...« típusú szikra, és végül
mindenki rábólintott” – fogalmazott
a gitáros.
Saját bevallásuk szerint demokratikusan működik a dalszerzés, közösen alakítják véglegesre az ötleteket.
A legtermékenyebb szerző Lázár Domokos, de többen írtak egész dalokat/szövegeket: Bodor Áron (Téren),
Lázár Ágoston (Személyes közlemény), Veres Imre (Gagarin, Elvis él).
Személyes hangvételű szövegeiken
kívül társadalmi, közéleti témákra is
reflektálnak.

Pápai Joci „leteszi”
az eurovíziós mikrofont
Nem jutott a döntőbe a Magyarországot képviselő Pápai Joci Az én
apám című dallal a 64. Eurovíziós
Dalfesztiválon kedd este Tel-Avivban. A dalfesztivál első elődöntőjében 17 ország előadója mutatta
be produkcióját. A szombati fináléba bekerült a ciprusi Tamta, a
szlovén Zala Kralj és Gasper Santl,
a cseh Lake Malawi, a fehérorosz
Zena, a szerb Nevena Bozovic, az
ausztrál Kate Miller-Heidke, az izlandi Hatari, az észt Victor Crone,
a görög Katerine Duska, valamint
a másodszor induló San Marinó-i
Serhat. A mai második elődöntőben Örményország, Írország,
Moldova, Svájc, Lettország, Románia, Dánia, Svédország, Ausztria,
Horvátország, Málta, Litvánia,
Oroszország, Albánia, Norvégia,
Hollandia, Észak-Macedónia és
Azerbajdzsán képviselője mutatja
be produkcióját. Pápai Joci azzal
vívta ki a jogot az Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételre, hogy
februárban megnyerte a magyarországi válogatóversenyt, A Dal
2019-et. Ő az első magyar előadó,
aki kétszer is kijutott az Eurovízióra. Az idén Dare to Dream (Merj
álmodni!) szlogennel zajló dalfesztivál döntőjét szombaton rendezik,
amelyet a Duna Televízió 21 órától
élőben közvetít.
Malajziai öngyilkosság
Instagram-szavazás miatt
Öngyilkos lett egy 16 éves lány
Malajziában, miután az Instagram-követői megszavazták, hogy
végezzen magával. A lánynak a
közösségi oldalon feltett kérdésére, hogy ölje-e meg magát, vagy
sem, a követők 69%-a szavazott
igennel. Ramkarpal Singh ügyvéd
és parlamenti képviselő elmondása szerint azokat, akik a halálra
szavaztak, büntetőjogi felelősség
terheli. Az Instagram egyébként
februárban azt jelentette be, hogy
blokkolni fogja azokat a képeket,
melyek arra bátorítják a felhasználót, hogy kárt tegyen magában.
Erről azután döntöttek, hogy egy
brit tinédzser, Molly Russell szülei szerint ilyen képeket látott az
applikáción, mielőtt 2017-ben, 14
éves korában végzett magával.
Rekordáron kelt el
egy Monet-festmény
Rekordáron, 110,7 millió dollárért
(32 milliárd forint) kelt el Claude
Monet Kazlak című festménye egy
kedd esti New York-i árverésen.
Ez a világon legdrágábban elárverezett képe a francia impreszszionista művésznek (1840–1926),
egyben az első impresszionista
alkotás, melyért több mint 100
millió dollárt adtak – írta a BBC
hírportálja. A festményt, mely
otthona, Normandia vidékét ábrázolja, 1890-ben fejezte be. Amikor
1986-ban utoljára elárverezték,
mindössze 2,53 millió dollárért
cserélt gazdát, addig majdnem
egy évszázadon át egyetlen család birtokában volt, akik közvetlenül a művész ügynökétől vásárolták meg. Az árverést szervező
Sotheby’s közleménye szerint a
festmény a kilencedik legdrágább
kép, amit aukción adtak el.

