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Kiváló zenei programmal rajtol 
csütörtökön a térség egyik 
leghangulatosabb jazzfesztiválja 
az Erdélyi-szigethegységben 
található Smidán.

 » PAP MELINDA

B ővített koncertprogrammal és 
számos kísérőrendezvénnyel 
kezdődik csütörtökön az erdélyi 

jazzfesztiválok egyik leghangulato-
sabbika az Erdélyi-szigethegységben, 
a Pádis-fennsíktól alig 15 kilométerre 
található Smidán. A festői környezet-
ben esténként neves jazz-zenészek 
csapnak a húrok közé, míg napköz-
ben számos kísérőprogrammal szóra-
koztatják a táborlakókat.

A Smida Jazzfesztivál negyedik ki-
adásán, csütörtöktől vasárnapig 20 
nagyszínpadi koncerttel készülnek 
a szervezők, melyeket éjszaka ne-
ves DJ-k fellépései toldanak meg. A 
négynapos fesztivál már csütörtök 
este nagy névvel indít: Nik Bärtsch’s 
RONIN a funk, a klasszikus zene és a 
rituális japán zene elemeit gyúrja ko-
herens egésszé a smidai erdő árnyé-
kában. Pénteken a jazzt észak-afrikai 
ritmusokkal ötvöző James Holden & 
The Animal Spirits lép fel a szabadté-
ri színpadra. A háromnapos koncert-
sorozatot szombaton este a Mammal 
Hands zárja, a neves brit zenekar a 
jazz, klasszikus és elektronikus zene 
keverékét észak-indiai dallamokkal 
teszi színesebbé. A nagy nevek előtt 
a Phronesis, Szun Waves, Leo Betzl 
Trio, Deus Ex Quartet, Paolo Profeti 

European Collective, Flatsharks és 
Grey Paris biztosítja a minőségi ki-
kapcsolódást.

A fesztivál mellékszínpaddal is 
bővült, ahol lemezlovasok keverik 
a zenét, és biztosítják a bulit a ké-
sőn fekvőknek. De napközben sem 
kell unatkozni, művészeti foglalko-
zásokkal, jógaórákkal és mindful-
ness programokkal, masszázzsal 
várják a megnyugvást kereső tá-
borlakókat.

Az érdeklődők elméleti betekin-
tést is nyerhetnek a zene világába, 

míg a Flatsharks és Phronesis ze-
nekarok rajongói egy beszélgetésen 
személyesen is megismerkedhetnek 
kedvenceikkel. A különböző hang-
szerek szerelmeseire is gondoltak a 
szervezők, ezek workshopok kere-
tében sajátíthatják el a mesterség 
csínját-bínját. A felnőtteknek szánt 
programot irodalmi beszélgetések, 
felolvasások, színházi előadások 
színesítik, míg a legkisebbek szá-
mára gyerekfoglalkozásokat szer-
veznek. A szervezők bevallásuk 
szerint nemcsak a tábor területére 
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Felcsendül a jazz a smidai erdőben

A természet hangja. A Smida Jazzfesztivál negyedik kiadásán, csütörtöktől vasárnapig 20 nagyszínpadi koncerttel készülnek a szervezők

Sokszínűség. A Drusza Kamara előadásában szerepelnek császárszállási, rábaközi, kalotaszegi román, méhkeréki, szatmári és gyimesi táncok
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összpontosítanak, arra ösztönzik 
a fesztiválozókat, hogy fedezzék 
fel maguknak az Erdélyi-sziget-
hegység szépségeit. Biciklis és 
gyalogos túrákat egyaránt aján-
lanak számukra, míg a közeli Bé-
lesi-tavon kajakozni is lehet. Aki 
nem akar a sátortáborban aludni, 
akár ingázhat is Kolozsvár és a 
fesztiválhelyszín között, a buszok 
menetrendje és a fesztivállal kap-
csolatos további információk a 
Smidajazz.ro honlapon böngész-
hetők.

 » A szervezők 
nemcsak a tábor 
területére össz-
pontosítanak, 
arra ösztönzik a 
fesztiválozókat, 
hogy fedezzék 
fel maguknak az 
Erdélyi-sziget-
hegység szépsé-
geit.

 » BEDE LAURA

A Drusza Kamara néptáncegyüt-
tes és a Premier Jazz Band lép fel 

pénteken az aradi nagyszínházban az 
Arad és Budapest XII. kerülete közötti 
testvértelepülési együttműködés kere-
tében. A 18 órakor kezdődő, ingyenes 
előadást a folklóregyüttes nyitja, amely 
egy baráti társaságból verbuválódott. 
Tagjai gyerekkoruk óta néptáncolnak. 

A budapesti táncházmozgalom hozta 
őket össze: Armstrong Laura Győr-
ből, Bíró Éva Mezőkövesdről, Didici 
Norbert Gyimesközéplokról, Gellén 
Péter Békésről, Josy Musa Érdről, Jó-
zsa Tamás kétszeres Aranysarkantyús 
táncos és a Népművészet Ifj ú Mestere 
Debrecenből, Lajti Ákos Nyírbátorból, 
Marosy Gerda Aranygyöngyös táncos 
Veszprémből, Nagy Albert Szegedről 
érkezett a magyar fővárosba.

Mindannyian tagjai és tanárai vala-
mely budapesti vagy Budapest környé-
ki táncegyüttesnek. Többen a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán tanulnak, 
és olyan együttesek, társulatok tagjai 
mint az Angyalföldi Vadrózsa Tánc-
együttes, a Fitos Dezső Társulat, a 
Foundry Dance Theatre, a Szentendre 
Táncegyüttes vagy a Rákospalotai Szi-
las Néptáncegyüttes. A zenekar tagjai 
a Liszt Ferenc Zeneakadémián és a 

Nyíregyházi Főiskolán tanultak. Az 
előadásban szerepelnek császárszállá-
si, rábaközi, kalotaszegi román, méh-
keréki, szatmári és gyimesi táncok. 
Zenei kíséret: Nagy Albert és zenekara.

A hegyvidéki Premier Jazz Band 12 
tagú könnyűzenei együttes, amely há-
rom éve alakult, felsőfokú zenei vég-
zettséggel rendelkező, magasan kva-
lifi kált hangszeres művészekből. Az 
együttes művészeti vezetője Szalóky 
Béla, akit ismerhetnek a Benkó Dixi-
land Band trombitásaként is. Az együt-
tes énekes-szólistája Czutor Ignác. Az 
állandó tagok mellé gyakran hívnak ne-
ves vendégszólistákat. Többször léptek 
már fel Charlie-val, Majsay Gáborral, 
Gallusz Nikivel, Nagy Sándorral, a Ma-
dách Színház jeles musicalszínészeivel.

Repertoárjukban magyar és külföldi 
slágerek szerepelnek. Az LGT, Demjén 
Ferenc, Bruno Mars, Stevie Wonder 
jól ismert és népszerű melódiái ké-
pezik műsoraik gerincét. Az együttes 
hangzásvilágát az teszi különlegessé, 
hogy ezeket a műveket Frey György, az 
együttes basszusgitárosa áthangszere-
li. A hangszerelés nem egyszerűen a 
hangszerre történő átírást jelenti, ha-
nem sajátos, egyedi hangzásvilág ki-
alakítását is. Az együttes megalakulá-
sa óta sikeresen lépett fel számos hazai 
fesztiválon, rendezvényen. Külföldön 
eddig Lengyelországban és Szerbiában 
mutatkoztak be.

Budapest-hegyvidéki néptáncosok és jazz-zenészek Aradon

 » A Premier 
Jazz Band hang-
zásvilágát az te-
szi különlegessé, 
hogy a műveket 
Frey György, az 
együttes basz-
szusgitárosa 
áthangszereli. 




