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Népzene- és 
néptánctalálkozó

Immár 31. alkalommal szervez-
nek népzene- és néptánctalál-

kozót Sepsiszentgyörgyön a Há-
romszék Táncegyüttes és Lajtha 
László Alapítvány szervezésé-
ben, a rendezvény november 
8–9-én várja a közönséget. A fő 
programsort a Sepsi Arénában 
tartják november 9-én, szomba-
ton. A szervezők úgy fogalmaz-
tak, a találkozó az évek során 
az erdélyi népi kultúra egyik 
végvárának szerepét töltötte be, 
és évről évre kiemelkedő szín-
folttal gazdagította Sepsiszent-
györgy kulturális programkí-
nálatát. Az évek folyamán több 
mint félezer adatközlő táncost 
és zenészt sikerült rábeszélni, 
hogy részt vegyenek a találko-
zón, akik nemcsak a színpadon 
mutatkoztak be Sepsiszent-
györgy közönségének, hanem 
a háttérben zajló gyűjtőmunka 
során felbecsülhetetlen értékű 
folklóranyaggal gazdagították 
a Háromszék Táncegyüttes 
hang- és videótárát, így létre-
hozva Erdély egyik legnagyobb 
folklóradattárát. November 
8-án, pénteken a Tamási Áron 
Színházban a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes lép színpadra. 
Szombaton termék- és kézmű-
vesvásárt tartanak, megnyí-
lik Ádám Gyula fotóművész 
kiállítása. Számos gyerekprog-
ram is szerepel a kínálatban, 
lesz legényesverseny, fellép 
a Nagyvárad Táncegyüttes is. 
Jótékonysági koncertet tartanak 
Mestereinkért címmel, majd 
táncház és folkkocsma is várja 
a közönséget. A 31. népzene- és 
néptánctalálkozó előadásaira 
és programjaira a központi 
jegyirodában, a www.biletmas-
ter.ro oldalon, illetve a helyszí-
nen vásárolhatnak jegyeket az 
érdeklődők. (Krónika)

GAZDAG NOVEMBERI FILMKÍNÁLAT A KINCSES VÁROS LEGRÉGEBBI, NEMRÉG FELÚJÍTOTT FILMSZÍNHÁZÁBAN

Ünnepel a kolozsvári Művész mozi

Gazdag programmal várja a 
közönséget novemberben az 
alapításának 106. évforduló-
ját ünneplő, felújított kolozs-
vári Művész mozi, az ország 
egyik első fi lmszínháza.

 » KISS JUDIT

A lapításának 106. évfordu-
lóját ünnepelte Kolozsvár 
legrégebbi fi lmszínháza, 

a belvárosban működő Művész 
mozi október 30-án. A felújított 
épületet a közelmúltban csak 
ritkán nyitották meg a közön-
ség előtt, most novemberben 

azonban számos vetítést, kísé-
rőrendezvényt tartanak a jubi-
leum apropóján. Olyan fi lmeket 
mutatnak be, amelyek a mozi 
jövőbeni kínálatában szerepel-
nek, többek közt frissen díjazott 
alkotásokat láthat a közönség. 
Úgynevezett családi, vagyis a fi -
atal nézőknek szóló mozikat is 
kínálnak: november 2-án a Pri-
manima nemzetközi elsőfi lmes 
animációs fesztiválon versenyző 
rövidfi lmekből láthat válogatást 
a közönség. Vetítik többek közt
Lengemesék 2 – Tél a Nád-
tengeren című magyar ani-
mációs fi lmet. A Művészet a 
moziban elnevezésű szekció 

kínálatában olyan friss fi kciós 
és dokumentumfi lmek szerepel-
nek, amelyek egy-egy művész 
munkásságára összpontosíta-
nak: Marina Abramović per-
formanszművész, Agnès Var-
da fi lmrendező, Vincent van 
Gogh festő și Alexander McQue-
en divattervező munkásságára. 
A hatodik kiadásához érkezett 
bukaresti UrbanEye fesztivál kí-
nálatából is vetítenek alkotáso-
kat az építészetről, épített kör-
nyezetről. A legendás kolozsvári 
mozi az ország egyik első fi lm-
színháza is egyben, 1913-ban 
nyílt meg jelenlegi székhelyén, 
az Egyetem (Universității) utcai 

Sebestyén-palotában, és folya-
matosan, az 1948-as államosí-
tás után is moziként működött. 
2011-ben zárt be, miután az 
egykori tulajdonos, Sebestyén 
Dávid örökösei – Sebestyén 
András és Mónika – egy évvel 
előtte visszakapták az épületet. 
Azóta többnyire csak a Transil-
vania Nemzetközi Filmfesztivál 
(TIFF) és a Filmtettfeszt idején 
nyitott ki. Jelenlegi tulajdonosai 
többször hangsúlyozták, hogy 
a földszinti termet a jövőben is 
moziként hasznosítanák, ehhez 
egyesületet is létrehoztak, és a 
helyi közösség segítségét, támo-
gatását kérték.

 » K. J.

Ibsen-darabot, A nép ellenségét 
mutatja be november 8-án a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata 
Keresztes Attila rendezésében. 
A történet kiindulópontja egy 
rendőrségi hír, ebből írta meg 
Ibsen a polipként mindent meg-
fojtó korrupció drámáját. Egy 
norvég kisváros legfőbb bevételi 
forrása és egyben sokak megél-
hetésének záloga a helyi gyógy-
víz. A polgármester testvére, dr. 
Stockmann azonban felfedezi, 
hogy a gyógyulni vágyókat sú-
lyos fertőzésveszély fenyegeti, a 
gyógyforrások vize mérgezett. A 
hatalom torzulásával szembesze-
gülő doktor készen áll a társadal-
mi tettre. Családjával az oldalán 
elindul a mindent megváltó cso-
da valóra váltására. Ibsen társa-
dalmi drámájában egyéni érdek 
és társadalmi felelősség feszül 
egymásnak, szembeállítva az 
egyént a megélhetését féltő kö-
zösséggel és annak hangadóival. 
Az előadás szerepeiben Sebes-

tyén Aba, Moldován Orsolya, 
Bíró Sára, Róbert Szilárd, Tollas 
Gábor, Kilyén László, Galló Ernő, 
Bartha László Zsolt, Ördög Mik-
lós Levente, Henn János látható. 

A 14 éven felülieknek ajánlott, 
román felirattal követhető előa-
dás bemutatóját pénteken este 7 
órakor tartják a nemzeti színház 
nagytermében.

Ibsen-darabot mutat be a vásárhelyi társulat

A kolozsvári Művész mozit a közelmúltban csak nagyobb fesztiválok idején nyitották meg, novemberben változatos fi lmkínálat várja a nézőket

Moldován Orsolya és Sebestyén Aba A nép ellensége című előadásban 




