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A HAGYOMÁNYOK HÁZA LEHETŐSÉGET AD A HEGEDŰSÖKNEK, HOGY KÁRPÁT-MEDENCE-SZERTE MEGMUTATHASSÁK VIRTUÓZ JÁTÉKUKAT

Erdélyi örömmuzsikálásra készülnek a prímások
Az erdélyi közönségnek is
bemutatkoznak a tavalyi
balatonfüredi Anna-bál kísérőrendezvényeként szervezett
prímásverseny helyezettjei és
különdíjasai. A hegedűsök
Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és
Kolozsváron lépnek fel a héten.
» KRÓNIKA

B

alatonfüred önkormányzata, a
Hagyományok Háza és a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszéke a 2018-ban
tartott Anna-bál kísérőrendezvényeként prímásversenyt hirdetett
hagyományos magyar népzenét
játszó hegedűsök számára. A balatonfüredi Kisfaludy Galériában
tartott, hatodik megmérettetésen
kilenc művész mutatkozott be nagy
sikerrel, majd a gálán is szerepeltek
a nagyközönség előtt.
A kedvező fogadtatás nyomán
a Hagyományok Háza idén lehetőséget ad a fiatal prímásoknak,
hogy Kárpát-medence-szerte megmutathassák tehetségüket, virtuóz játékukat, így az intézmény
először szervez turnét az Anna-bál

Kovács Márton magyarpalatkai és gömöri-alsókálosai dallamokat „hoz” az erdélyi közönségnek

prímásverseny résztvevőinek. Az
első programsorozat a héten lesz
Erdélyben. Elsőként a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében lépnek fel szerdán 19
órától, majd másnap ugyanabban

» KOVÁCS ESZTER

A

sepsiszentgyörgyi Térerő együttes lett a székelyudvarhelyi Siculus fesztivál nagydíjasa: a dicsőségen kívül ezer euróval térhettek
haza. A fődíjon túl további négy,
egyenként 500 euró pénzjutalommal
járó elismerést osztott ki a szakmai
zsűri a vasárnap este zárult zenei
fesztiválon.
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Röhrig Géza Jézust alakítja
egy amerikai ﬁlmben
Bibliai példabeszédekből forgat új
filmet az amerikai Terrence Malick.
A The Last Planet című filmben
Röhrig Géza, az Oscar-díjas Saul
fia főszereplője alakítja Jézust – közölte a The Film Stage. Röhrig Géza
mellett az Oscar-díjas Mark
Rylance (Kémek hídja/Bridge of
Spies) a sátánt, az A Hidden Life-ban is játszó Matthias Schoenaerts pedig Szent Pétert játssza majd
Malick új produkciójában, amely
2022-re várható.

»

A prímások
elsőként Nagyváradon lépnek fel
szerdán este.

A szentgyögyi Térerő vitte haza a Siculus nagydíját

» INNEN-ONNAN
Gyermeke megölésével
gyanúsítanak egy váradi orvost
Büntetőjogi kivizsgálás indult egy
nagyváradi orvosnő ellen, akit
azzal gyanúsítanak, hogy négy
évvel ezelőtt megölte egy hónapos
kislányát, és titokban eltemette a
holttestet. Maria Cotrău, a Bihar
megyei törvényszéki ügyészség
helyettes főügyésze tegnap közölte
az Agerpres hírügynökséggel, hogy
az intézmény büntetőjogi kivizsgálásba kezdett, miután felmerült a gyanú, hogy egy orvosnő
2015. december 17-én nagyváradi
lakásában megölte egy hónapos
csecsemőjét, majd 19-én eltemette
a holttestet egy udvaron a Bihar
megyei Kisősiben (Auşeu). A nő
az ügyészség szerint titokban tartotta tettét. Most családon belüli,
halálos kimenetelű erőszak miatt
folyik ellene a kivizsgálás. A Bihar
megyei törvényszék által folytatott
vizsgálatokat jelenleg kiterjesztették annak pontos megállapítására,
hogy mi okozta a csecsemő halálát.

az órában Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes dísztermében.
Pénteken és szombaton a Székelyudvarhelyen szervezett Erdélyi
Táncháztalálkozó keretében muzsikálnak, vasárnap 19 órától pedig

a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében
mutatkoznak be.
A műsorban fellép Kovács Márton, a verseny győztese, aki Füreden már 2014-ben is a dobogó
harmadik fokára állhatott, a Junior
Prima díjas Boda Gellért, a tavalyi
harmadik helyezett, a különdíjas Kiss-Balbinat Ádám, a 2017-es
mérai kalotaszegi prímásverseny
győztese, valamint a szintén különdíjas felvidéki Noga Michal.
„Igazi örömmuzsikálásra készülünk, nem nyomaszt a verseny
izgalma. Viszont mindenképpen felidézem a régi emlékeket
és élményeket, s az akkori zenei
megoldásokat is. A Balatonfüreden hallottakat mindannyian év
közben is játsszuk táncházakban
és mulatságokon. Tavaly magyarpalatkai és gömöri-alsókálosai
zenével győztem, ezeket a muzsikákat az erdélyi közönség is megismerheti” – fogalmazott Kovács
Márton.
A négy koncerten tehát ismét
felhangzanak a tavaly kötelező
versenyszámként szereplő felső-Tisza-vidéki és mezőségi, valamint a
2018-ban szabadon választott gömöri, bodrogközi, felcsíki, kalotaszegi dallamok.

A legjobb dal a temesvári 8Light
Minutes zenekaré lett, míg a legjobb
dalszövegért járó elismerést a kolozsvári Csajod együttes kapta. A legjobb
énekesnek Mosneág Anna Máriát, a
borszéki Kalandor zenekar énekesnőjét választották, a legjobb hangszeres
előadó pedig a csíkszeredai Szuverén
Krú basszusgitárosa lett.
A zsűri dicséretben részesítette az
Uránia, a Szintaxis és a Kentaur Soul

»

A zsűri dicséretben részesítette az Uránia,
a Szintaxis és
a Kentaur Soul
együtteseket.

együtteseket. A hetedik, több évtizedes
kihagyás után tavaly újraindított Siculus fesztivált a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont rendezte
az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztetőtanáccsal partnerségben. A rendezvényen tizenöt együttes versenyzett
magyar nyelvű saját szerzeményeivel.
A programot slam poetry est, előadások, gyermekfoglalkozások, valamint
koncertek színesítették.

Közös öröm. A sepsiszentgyörgyi Térerő együttes nyerte a székelyudvarhelyi Siculus fesztivál nagydíját és a vele járó ezereurós pénzjutalmat

