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Gyerekkoncertekkel, bábszín-
házzal, babaszínházzal, kéz-
műves foglalkozásokkal várják 
az érdeklődőket a 2. barcasági 
gyermekfesztiválon, amelyet no-
vember 11–14. között szerveznek 
Brassóban.

 » BÍRÓ BLANKA

T öbb ezer barcasági magyar gye-
reknek szervez fesztivált a Bar-
caságért Egyesület november 

11–14. között, majd a rendezvényhez 
kapcsolódóan november 19-én is lesz 
egy programpont. Toró Tamás, az 
egyesület tiszteletbeli elnöke a teg-
napi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoz-
tatón elmondta, Brassó városában 
közel húszezer magyar él, Brassó 
megyében negyvenezer, viszont 
nincs a magyar gyerekeket megszólí-
tó, önálló kulturális intézmény, ezért 
hiánypótló jelleggel szervezik meg 
második alkalommal a barcasági 
gyermekfesztivált. Alig két hete ért 
véget Brassóban a harmadik magyar 
színházfesztivál, ám fontos, hogy ne 
csak a felnőttek jussanak minőségi 
kultúrához Barcaságban, hanem a 
gyerekek is, akiket így lehet hozzá-
szoktatni, hogy előadásokra, kultu-
rális rendezvényekre járjanak, és ők 
legyenek a jövő kultúrafogyasztói 

– fogalmazott a gyermekfesztivál öt-
letgazdája.

Kifejtette, a tavalyi első kiadáson 
mintegy 3800 gyerek vett részt, a pe-
dagógusok, lelkészek szervezetten, 
autóbuszokkal vitték a kicsiket az 
előadásokra. Barcaság legtávolabbi 
falvaiból – Alsórákosról, Barcaújfa-
luból, Kőhalomból –, valamint a kö-
zeli településekről – Négyfalu, Kriz-

ba, Tatrang – is érkeztek gyerekek 
a fesztiválra. Tavaly minden előa-
dásra pótszékeket kellett betenni, 
így ebből tanulva, idén minden pro-
dukciót három alkalommal visznek 
színre, hogy valamennyi érdeklődő 
láthassa. Az előadások egy részét 
Négyfaluba is kiviszik, hiszen ott is 
hatezres magyar közösség él. Ezzel 
igyekeznek minél közelebb vinni a 

A BRASSÓI FESZTIVÁL SZERVEZŐI IGYEKEZTEK A KICSIKET ÉS SZÜLŐKET EGYARÁNT MEGSZÓLÍTÓ, GAZDAG PROGRAMOT ÖSSZEÁLLÍTANI 

Minőségi kultúra a barcasági magyar gyerekeknek

Bognár Szilvia és zenekara a Titoktok interaktív gyermekkoncerttel várja a kicsi fesztiválozókat
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rendezvényt a közönséghez, meg-
könnyítve a szülők, pedagógusok 
dolgát.

Toró Tamás elmondta, igyekez-
tek színes és gazdag programot 
összeállítani: lesznek gyerekkon-
certek, bábszínház, babaszín-
ház, kézműves foglalkozások. 
A nagyváradi Szigligeti Színház 
Liliput Társulata a Kezeslábas 
című babaszínházi előadást mu-
tatja be, fellép Galagonya bohóc 
és zenekara, Bognár Szilvia és 
zenekara a Titoktok interaktív 
gyermekkoncerttel, Szabó Enikő 
Metamorphoses meseterapeuta 
több előadással, Demeter Miklós 
népihangszer-készítésre, Petrova 
Anasztázia nemezelésre várja a 
gyerekeket.

November 19-én a marosvá-
sárhelyi Ariel Bábszínház Volt 
egyszer egy... című előadását két 
alkalommal tekinthetik meg az 
érdeklődők. Toró Tamás rámuta-
tott, a marosvásárhelyi társulatot 
közkívánatra hívták meg, és azért 
lesz néhány nappal később, mint 
a fesztivál többi produkciója, mert 
erre az időpontra találtak alkal-
mas termet. A fesztivál a Brassó 
Megyei Tanács, a magyar kormány 
és magánvállalkozók támogatásá-
ból valósul meg. A részletes prog-
ram elérhető a gyermekfesztivál 
Brassó nevű Facebook-oldalon.

 » Az előadások 
egy részét Négy-
faluba is kiviszik. 
Ezzel igyekeznek 
minél közelebb 
vinni a rendez-
vényt a közön-
séghez.

 » BEDE LAURA

Erdélyi lemezbemutató turnéra in-
dult Pély Barna, aki már húsz éve 

a magyar könnyűzenei élet megha-
tározó alakja. A budapesti zenész a 
tervek szerint tegnap este Marosvásár-
helyen mutatta be az idén januárban 
megjelent Blue Heart című nagyle-
mezét. A koncertsorozat pénteken a 
gyergyószentmiklósi Anda panzióban 
folytatódik, másnap pedig Csíkszent-
simonban, az Igazi Csíki Sör Manufak-
túrában lép fel az előadó. A székelyud-
varhelyi Felső G közönsége november 
14-én hallgathatja meg élőben az új 
dalokat, másnap a kézdivásárhelyi 

Cafe Jazz látja vendégül Pély Barnát, 
az erdélyi turné pedig november 17-én 
zárul Nagyszebenben, a Gong szín-
házban. „Külföldi és hazai turnéim 
során nagyon sok élményt szereztem, 
és ezt az inspirációt használtam fel 
az íráshoz. Az előző albumhoz képest 
ezen a lemezen jóval több a magyar 
nyelvű szerzemény, melyekkel elég-
tételt akarok adni azoknak a hall-
gatóimnak, akik már nagyon várják 
tőlem, hogy anyanyelvünkön szóljak 
hozzájuk. Emellett viszont belecsem-
pésztem néhány bluesos, soulos dalt 
is a lemezanyagba, amelyek viszont 
angolul az igaziak” – fogalmazott Pély 
Barna.

Pély Barna új lemeze erdélyi kihangosításban

 » Pély Barna 
erdélyi turnéjá-
nak következő 
állomásai: Gyer-
gyószentmiklós, 
Csíkszentsimon, 
Székelyudvarhely, 
Kézdivásárhely, 
Nagyszeben.

Pély Barna új lemezén magyar nyelvű szerzemények és angol bluesos, soulos dalok is szerepelnek

 » SZÁSZ CS. EMESE

A blues nagyágyúi és kezdő műve-
lői is részt vesznek az 5. Freedom 

blues fesztiválon. Marosvásárhely 
egyik közkedvelt szórakozóhelyén, a 
Jazz & Blues Klubban két nagy zenei 
szemle zajlik évente, a tavaszi jazz- 
és az őszi bluesfesztivál. Demeter 
József (Döme) főszervező szerint a 
bluesfesztivál később és nehezebben 
nőtte ki magát „nagytestvéréhez” ké-
pest, a látogatottság mindig azt mu-
tatja, hogy a blues még mindig igen 
népszerű.

Az ötödik alkalommal rendezendő 
freedom blues fesztivál ma gyerekek-
nek és gyerekekről szóló programmal 
kezdődik, amelyet a Jazz & Blues Klub 
a marosvásárhelyi Rocksulival közö-

sen szervez. „A gyerekek kizárólag 
bluest játsszanak majd, nem rockot, 
nem jazzt, nem népzenét. Ráadásul 
ez a nap ingyenes is, bárki belépő nél-
kül részt vehet” – hívta fel a fi gyelmet 
a főszervező.

A felnőtteknek szóló produkci-
ók pénteken és szombaton kapnak 
helyet a programban. A fesztivál 
visszatérő vendége Mike Godoroja 
(portrénkon), aki ezúttal Led Zep-
pelin-projekttel érkezik Marosvásár-
helyre, továbbá műsorvezetőként 
is részt vesz a rendezvényen. Nagy 
érdeklődés övezi a magyarországi 
Blues Brothers műsorát, amely révén 
hét énekes áll színpadra egy tánccso-
porttal közösen.

Demeter József elmondta, idén is 
fellépési lehetőséget nyújtanak a 
kezdő, kevésbé ismert együttesek-
nek mint a Midnight Buzz, amely 
Brassóból érkezik, Andrei Cerbut a 
Crossroads együttessel Bukarestből, 
illetve az Eugen Caminschivel fellé-
pő Oxigen együttes is igazi újdonság 
lehet a közönség számára. Szintén 
különleges vendége a fesztiválnak a 
Black River Blues Band, amely szat-
mári kamionsofőrökből álló banda, 
és a koncertek után élőzenével szó-
rakoztatja a bulizni vágyókat.

A kétnapos koncertdömping 
mellett esténként ráadásbulik-
ra várják a blues szerelmeseit, de 
bakelitlemezek cseréjére és adásvéte-
lére, illetve borkóstolóra is sor kerül. 
A rendezvényre a napi belépő 50 lej, 
míg szombatra és vasárnapra lehet 
70 lejes bérletet is váltani.

Blueskamionosok Vásárhelyen




