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A Kolozsvári Magyar Opera tár-
sulata Miklósa Erika világhírű 
opera-énekesnő társaságában 
már elkezdte a próbákat a Szé-
kelyföldi Operahétre, amelyet 
június 18. és 23. között tarta-
nak Csíkszeredában. 
A szervezők egyedi és minősé-
gi élményt ígérnek.

 » ISZLAI KATALIN

H iánypótló kulturális esemény-
nek ad otthont hamarosan 
Csíkszereda, a Kolozsvári Ma-

gyar Opera közreműködésével ugyan-
is itt rendezik meg június 18. és 23. 
között a Székelyföldi Operahetet. A 
közönség négy előadást láthat majd 
olyan világsztárokkal a színpadon, 
mint Miklósa Erika Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas opera-énekesnő (port-
rénkon fent), Kovácsházi István Liszt 
Ferenc-díjas operaénekes.

Hosszú távú együttműködés 
körvonalazódik
Az operahét részleteiről Szép Gyula, 
a Kolozsvári Magyar Opera igazga-
tója (portrénkon jobbra) érdeklődé-
sünkre elmondta, fő céljuk az opera 
és az operett műfajának eljuttatása 
a székelyföldi magyar közösséghez, 
hiszen nagyon rég, még az 1980-as 
években vendégszerepeltek utoljá-
ra Hargita megye székhelyén. Re-
ményei szerint a mostani esemény 
egy hosszú távú együttműködés 

AZ OPERA ÉS AZ OPERETT FELLEGVÁRÁVÁ VÁLIK JÖVŐ HÉTEN CSÍKSZEREDA, VILÁGHÍRŰ MŰVÉSZEK LÉPNEK FEL

A Bánk bán és a Traviata a Székelyföldön

első állomása lesz, gyakrabban fog-
nak fellépni majd a Székelyföldön, 
hiszen az itteni közönségnek eddig 
ritkán adódott alkalma arra, hogy 
ezt a semmihez sem hasonlítható él-
ményt helyben megtapasztalhassa. 
Az opera ugyanis Szép Gyula szerint 
a legösszetettebb színpadi műfaj, 
amelyben együtt jelenik meg a szín-
háztudomány, a zeneművészet, az 
építészet, a divattervezés, a táncmű-
vészet, az egyéni és tömeges ének-
lés, mindebből pedig egy csodálatos 
egész áll össze. Ilyen élményt csak az 

opera tud nyújtani, éppen ezért egye-
dinek számít – húzta alá az igazgató. 
Hozzátette, az előadások megtekinté-
sét mindenkinek ajánlja, aki egy pi-
cit is érzékeny az ilyesfajta minőségi 
zene iránt, és aki nem kapcsolja ki 
azonnal a rádióját, ha netán éppen 
komolyzene hallatszik. Arra is kitért, 
hogy színes repertoárral érkeznek, 
amelynek összeállítása során fi gye-
lembe vették a közönség különböző 
zenei és színpadi igényeit.

A legtöbbet játszott opera
Színre kerül a Traviata, amely a leg-
többet játszott opera a világon, illetve 
a leghíresebb magyar nemzeti opera, 
a Bánk bán is, amelyben Miklósa Eri-
ka énekli Melinda szerepét, és Kovács-
házi István lesz a tenor, aki ma Bánk 
bán leghitelesebb előadója. Elhozzák 
emellett a Kárpát-medence leghíre-
sebb operettjét, a Csárdáskirálynőt 
is, ezt az igazgató azoknak ajánlja, 
akik könnyedebb előadásra vágynak. 
Végül, mivel a szervezők a fi atalabb 
generációra is gondoltak, negyedik 
előadásként Venczel Péter és Mora-
vetz Levente alkotását, az Ali baba 
és/vagy negyven rabló című családi 
musicalt is eljátsszák Csíkszeredá-
ban. Ezzel kapcsolatban Szép Gyula 
elmondta, hogy egy nagyon parádés 
mese, amely a gyerekeken kívül a fel-
nőttek számára is élvezhető, illetve 
könnyűzenei elemek is szerepelnek 
benne. A jegyeladások azt mutatják, 
hogy utóbbira kíváncsiak legkevés-
bé a székelyföldiek, talán pontosan 
azért, mert nem annyira ismert, mint 
a másik három, de Szép Gyula szerint 
ez nem kellene visszatartson senkit a 
megtekintésétől, hiszen ugyanolyan 
értékes és színvonalas, mint bárme-
lyik más előadás. Jegyek egyébként 
mind a négy előadásra kaphatók 
még, az első háromra azonban már 
csak korlátozott számban.

Erkel Ferenc harmadik operáját, a 
Bánk bánt június 18-án és 20-án 19 
órától tekinthetik meg az érdeklődők. 
A Csárdáskirálynőt, Kálmán Imre leg-

népszerűbb operettjét június 21-én és 
22-én láthatják majd, mindkét nap 
19 órától. A Traviatát (azaz A bukott 
nőt), Giuseppe Verdi háromfelvoná-
sos operáját június 23-án 19 órától 
játsszák. Venczel Péter és Moravetz 
Levente alkotását, az Ali baba és/
vagy negyven rabló című családi mu-
sicalt pedig június 19-én 16, illetve 19 
órától láthatja a közönség. Az első há-
rom előadásra 50 lejbe kerül a belépő 
felnőttek számára, a kedvezményes 
jegy pedig 40 lej (ezt 26 éven aluliak 
és 65 éven felüliek igényelhetik, tehát 
gyerekek, egyetemisták és nyugdí-
jasok). Az Ali baba és/vagy negyven 
rabló című előadásra 30 lejbe kerül a 
teljes és 20 lejbe a kedvezményes jegy. 
Azonban mivel a 16 órás előadást 
kimondottan a diákok fi gyelmébe 
ajánlják, a 20 főnél népesebb csopor-
toknak további 10 lejes kedvezményt 
biztosítanak. Jegyek elővételben a 
Csíki moziban működő jegypénztár-
ban kaphatók munkanapokon 9 és 
18 óra, illetve szombaton 10 és 15 óra 
között. Emellett online jegyvásárlásra 
is van lehetőség a https://eventbook.
ro/hall/ccs-miercurea-ciuc oldalon.     

 » KRÓNIKA

Évadzárás közeledik a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színházban, így 

a Tompa Miklós Társulat is lejátssza 

a színházi idény utolsó előadása-
it. A nagytermi előadások sorát az 
A láthatatlan hóhér „…és már senki 
sem!”, valamint a Hazatérés című 
darabok zárják. A láthatatlan hó-

hér „…és már senki sem című da-
rabot, a krimi koronázatlan király-
nője, Agatha Christie remekművét 
Gáspárik Attila rendezésében mu-
tatta be a Tompa Miklós Társulat. 
A színdarab Agatha Christie egyik 
legnépszerűbb regényének, a Tíz 
kicsi néger (néhol Tíz kicsi indián  
vagy És végül nem maradt senki 
sem) című kriminek az adaptáció-
ja. A produkcióban színpadra lép 
Meszesi Oszkár, Kovács Botond, P. 
Béres Ildikó, Simon Boglárka Kata-
lin, Varga Balázs, Kádár L. Gellért, 
Galló Ernő, Tollas Gábor, Moldován 
Orsolya, Kilyén László és László 
Csaba színművész. A 14 éven felü-
lieknek ajánlott előadás csütörtö-
kön este 7 órától tekinthető meg a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
nagytermében. Kiss Csaba Haza-
térés Dániába című királydrámája 
tulajdonképpen egy család törté-
nete. Hazajön egy fiú külföldről, 

és azzal szembesül, hogy otthon 
válsághelyzet van. Hogyan éli meg 
a család egy elkövetett bűnnek a 
következményeit? Hogyan erjeszt 
meg maga körül mindent a hazug-
ság? Hogyan mennek sorra tönkre 
a családon belüli kapcsolatok? A 
produkció szereplői: Bokor Bar-
na, Nagy Dorottya, Varga Balázs, 
Bíró József, László Csaba, Kádár L. 
Gellért, Simon Boglárka Katalin, 
Ördög Miklós Levente, Gecse Ra-
móna, Meszesi Oszkár, Henn János, 
Benő Kinga, Tollas Gábor és Bilus-
ka Annamária. A 14 éven felüliek-
nek ajánlott előadás pénteken este 
7 órától tekinthető meg a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház nagy-
termében. Az előadásokra jegyek is 
válthatók a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Kultúrpalotában mű-
ködő jegyirodájában, a színházban 
működő jegypénztárban és online a 
www.biletmaster.ro honlapon.

Évadzáró előadások a marosvásárhelyi színházban
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 » Színre kerül a 
Traviata, amely a 
legtöbbet játszott 
opera a világon, 
illetve a leghí-
resebb magyar 
nemzeti opera, 
a Bánk bán is, 
amelyben Mik-
lósa Erika énekli 
Melinda szerepét. 

Miklósa Erika Kolozsváron is vendégszerepel

Két előadásban is vendégszerepel a világhírű Miklósa Erika Kolozsváron. A neves opera-énekesnő 
főszereplésével mutatja be a magyar opera holnap Giuseppe Verdi Traviatáját este fél héttől Gy. 
Tatár Éva rendezésében, Horváth József vezényletével. Pataki Adorján Alfred Germont, Balla Sándor 
Georges Germont, míg Sándor Csaba Grenvil doktor szerepében lép színpadra. Június 16-án 18.30-
tól Erkel Ferenc háromfelvonásos operájában, a Bánk bánban Melinda szerepében láthatja újra 
a közönség az opera-énekesnőt. Bánkot ezúttal Kovácsházi István énekművész alakítja. A Dehel 
Gábor rendezte produkciót Kulcsár Szabolcs dirigálja. Az előadásokra jegyek vásárolhatók online, a 
www.eventbook.ro oldalon vagy az opera jegypénztárában.
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A láthatatlan hóhér című előadás Agatha Christie Tíz kicsi néger című műve alapján készült 




