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Magyar fi lmekkel, borkósto-
lóval, táncra perdítő koncer-
tekkel várják a résztvevőket a 
vasárnapig tartó, kilencedik 
alkalommal szervezett Brassói 
Magyar Napokon.

 » BEDE LAURA

A z anyanyelvhasználat kihí-
vásai a Kárpát-medencében 
című nemzetpolitikai ke-

rekasztal-beszélgetéssel elkezdő-
dött tegnap délután a 9. Brassói 
Magyar Napok. Az egyhetes ren-
dezvénysorozat hivatalos megnyi-
tóját a tervek szerint a belvárosi 
Szent Péter és Szent Pál római ka-
tolikus plébánián tartották, ahol 
az ökumenikus istentiszteletet 
követően Kiss Zsolt orgonaművész 
és a Four Bones Quartett zenélt – 
közölték a szervezők szerkesztősé-
günkkel. Ma 19 órától marosvásár-
helyi néptáncosok, nótaénekesek 
lépnek színpadra: A vásárhelyi hí-
res promenádon című operettgála 
a Redut Kulturális Központban 
kap helyet.

A hét folyamán reggelente Sza-
bó Enikő színművész, valamint 
Ádám Rebeka és Varga Nándor 
zenepedagógusok tartanak me-
sés-zenés hangszerbemutatót az 
Áprily Lajos Főgimnázium díszter-
mében. Kedden Dósa Zoltán pszi-

A BRASSÓI RENDEZVÉNYSOROZAT PROGRAMJÁBAN KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ, KÖTETBEMUTATÓ, SZÍNÉSZBESZÉLGETÉS IS SZEREPEL

Magyar zsongás a Cenk alatti városnapokon

A Brassói Magyar Napok keretében megnyitják Xantus Géza csíkszeredai festőművész kiállítását

Térfoglalás. A tábor keretében a karakterépítéstől a párhuzamos történetírásig, 
egy eszköz nélküli színházi módszer elsajátítására nyílik lehetőség

 » A szerdai 
programban 
beszélgetés 
szerepel Béres 
Ildikó kárpátaljai 
színésszel.

chológus, prózaíró Korai megomlás 
című kötetét mutatják be, majd A 
Pál utcai fi úk és a Valami Amerika 
3. című fi lmeket tekinthetik meg 
az érdeklődők a Coresi szabadidő- 
és bevásárlóközpont Cinema One 
mozijában. Az estét a Snaps Vocal 
Band swing koncertje zárja a Patria 
nagytermében. A szerdai program-

ban beszélgetés szerepel Béres Ildi-
kó kárpátaljai színésszel, a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulatának tagjával, illet-
ve Kárpát-medencei borkóstolón és 
borvásáron is részt vehetnek a láto-
gatók. A magyar mozinap keretében 
ezúttal a Vízipók című gyermekfi l-
met vetítik.

Csütörtökön már megnyílik a 
Kronstadt Fair kézműves, termelői 
és gasztronómiai vásár, valamint a 
gasztro-, bor- és buliudvar is. Dél-
után a Reménység Házában Xantus 
Géza csíkszeredai festőművész kiál-
lítását ismertetik, majd a kolozsvári 
Tokos Zenekar muzsikál. A tokaji 
klasszikus borok kóstolója után 
a Ferenczi György és az 1ső Pesti 
Rackák zenekar lép a nagyszínpad-
ra. A budapesti együttes műsorában 

összeolvad a magyar kultúra és a 
rock ’n’ roll-forradalom szeretete.

Pénteken a gyerekek örömére a 
MeseHetes Zenekar érkezik Brassó-
ba. A csíkszeredai formáció a sokak 
által kedvelt magyar rajzfi lmek ze-
néit dolgozta fel, valamint néhány 
híres Walt Disney-fi lm zenéjének 
magyar változatát is. A dalok a fel-
nőttekben nosztalgikus hangulatot 
keltenek, míg a kicsik kedvenc me-
sefi gurájuk dalait énekelhetik velük 
önfeledten, így több korosztály élve-
zi koncertjeiket. Minden bizonnyal 
táncra perdíti a közönséget a Besh 
o DroM zenekar is, viszont akinek 
a koncert után is maradt energiája, 
a lemezlovas fesztiválon folytatja a 
bulizást.

Szombaton színes programok kö-
zül választhatnak a magyar napok 
résztvevői: honfoglaló lovas nap, 
médiakonferencia, városismereti 
séta. Este két különálló produkció 
összevonásával, Szarka Tamás és 
zenekara, valamint a Ghymes zene-
kar fúziójával megújult csapat várja 
20 órától a közönséget. A formáció 
pályafutása szinte példa nélküli és 
páratlan sikertörténet: a 35 éves 
működésük alatt eddig 25 önálló 
albumot jelentettek meg, több mint 
3000 koncertet adtak a világ 25 or-
szágában és titkuk a folyamatos 
megújulásban rejlik. A Ghymes da-
laira a már jól ismert, sajátos stílus 
jellemző, melynek meghatározója 
Szarka Tamás zenéje és irodalmi 
értékű szövegvilága. Ezt egészíti ki 
Szarka Gyula népzenei alapú szer-
zői zenéje.
A magyar napok zárónapján, szep-
tember 15-én az érdeklődők a Cenkre 
túrázhatnak a Hazajáró című turisz-
tikai magazinműsor szerkesztőivel, 
majd a nagyszínpadon bemutatkoz-
nak a Brassói megyei néptáncegyüt-
tesek. A nagyszínpadi programot 
Fenyő Miklós koncertje zárja.
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 » KRÓNIKA

Ingyenes közösségi színházi műhely-
re várja az érdeklődőket ebben a hó-

napban a sepsiszentgyörgyi MAGMA 
Kortárs Közeg Egyesület. A Play! MO-
BILE elnevezésű projektet három Ko-
vászna megyei településen valósítják 
meg, ötnapos táborok formájában: 
Csernátonban a Haszmann Pál Mú-
zeum együttműködésével szeptember 
9. és 13. között, az őrkői roma közös-
ségben 16–20. között, illetve Baróton 
szeptember 23–27. között.

A Play! MOBILE a közösségi mű-
vészi gyakorlat, az adaptálható tér-
specifi kus installációk, a részvételi 
alapú színházi játék, illetve a művé-
szeti alkotás és a közönség közötti 
kölcsönhatás platformja – egy kifi -
nomult és inkluzív módszer révén. 
Elsősorban a vidéki közönségek 
megszólítása, érdeklődésük felkel-
tése a célja – olvasható az egyesület 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményében. Mint írják, a közösségi 
színházi projekt azon 18. életévüket 

betöltött résztvevők jelentkezését 
várja, akiket érdekel a színház vagy 
azokat, akik egyszerűen csak nyi-
tottak és kíváncsiak az újdonságra, 
az önkifejezés új formáit szeretnék 
megtapasztalni, akiknek kihívást 
jelent a csapatmunka és az isme-
retlen egy olyan helyen, ahol bármi 
megtörténhet. A részvétel ingyenes, 
viszont a helyek száma korlátozott. 
Jelentkezni a www.magma.ro honla-
pon található adatlapon, a magma@
maybe.ro címen vagy Dimény-Hasz-
mann Orsolyánál a 0746-103796-os 
telefonszámon lehet.

A tábor keretében a karakterépí-
téstől a párhuzamos történetírásig, 
egy eszköz nélküli színházi módszer 
elsajátítására nyílik lehetőség a Play! 
MOBILE nemzetközi csapata segít-
ségével, a NarrAktív technikán ke-
resztül. A résztvevőkkel megalkotott 
karaktereket és az általuk létrehozott 
történetet az ötnapos műhelymunka 
végén a település alkalmi közönsé-
gének is bemutatják. A Play! MOBILE 
projekt négy országban, összesen 12 

településen valósul meg az Európai 
Unió Kreatív Európa programjának 
társfi nanszírozásával, az AFCN – 
Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar 

Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen 
Gábor Alap, a sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat és a Kovászna Megyei 
Tanács támogatásával.

Közösségi színházi műhelyt kínál a sepsiszentgyörgyi MAGMA

 » A Play! MO-
BILE a közösségi 
művészi gyakor-
lat, az adaptálha-
tó térspecifi kus 
installációk, a 
részvételi alapú 
színházi játék, 
illetve a művé-
szeti alkotás és a 
közönség közötti 
kölcsönhatás plat-
formja.

Hagyományápolás a Szászrégeni Magyar Napokon

A tegnap zárult Szászrégeni Magyar Napok idején nyílt meg és a hónap végéig látogatható 
Csupán Eduárd festészeti kiállítása az Eugen Nicoară művelődési ház kiállítótermében. A Ma-

ros megyei rendezvény főszervezője, Márk Endre szerint a céljuk az volt, hogy néhány napra 
örömet szerezzenek és vidámságot hozzanak a magyar közösség életébe, de az is, hogy ápolják 
hagyományainkat, kultúránkat és anyanyelvünket. A hetedik alkalommal szervezett esemé-
nyen változatos, gazdag programkínálattal várták a szászrégeni magyar közösséget, valamint a 
környező települések magyarságát. Valódi ünnepet jelentett egy-egy előadáson, kiállításmeg-
nyitón, könyvbemutatón, nótaesten részt venni. (Antal Erika)




