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A könyvek bűvöletében
Táncos performansszal nyílt meg a 25. Nemzetközi Könyvvásár
• Olvasó, könyvvel és
könyvön pózoló, tán-
coló gyereksereggel
nyílt meg a 25. Nem-
zetközi Könyvvásár
Marosvásárhelyen. A
jubiláló rendezvény
évek óta jóval töb-
bet jelent, mint egy
egyszerű könyves
seregszemle. Látvány-
ban, programokban,
különlegességben
bővelkedő négynapos
kulturális kavalkád-
ként jellemezhetnénk
leginkább.
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Ü nnepi beszédek helyett tán-
cos performansszal nyílt 
meg a jubileumi könyvvá-

sár. A helyszínéül szolgáló Nem-
zeti Színház előtt a Navarra Dance 
tánccsoport gyerektáncosai adták 
elő A könyvek bűvöletében című 
performanszukat: megkreált hatal-
mas könyvön pózoltak, könyvekkel 
táncoltak, a produkció végén pedig 
ők voltak azok, akik kinyitották a 
látogatókra váró színház kapuit. 
„Sok beszéd szegénység. Mi inkább 
felmutatjuk, hogy mit várunk el ma-
gunktól, milyen jövőt kínál ez a vá-
sár gyermekekben és hangulatban” 
– fogalmazott a Székelyhonnak a
megnyitó után Káli Király István, a
rendezvényt szervező Romániai Ma-

gyar Könyves Céh elnöke. Elárulta 
azt is, nagyon boldog és óriási elég-
tétel számára, hogy a rendezvény 
elérte a negyedszázadot, úgy érzi, 
ajándék az élettől, hogy ezt ennyi 
éve szervezheti, és reméli, a jövőben 
is folytatódni fog.

Negyvennél több stand, 
12–15 ezer cím

Káli Király István elmondta, mint 
minden évben, idén is megtelt a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
előcsarnoka, sőt szűknek bizo-
nyul, annyi kiadó szeretné meg-
mutatni magát a könyvvásáron. 
„Több mint negyven önálló standot 

rendeztünk be, amelyeken mint-
egy 12–15 ezer címet találhatnak 
az olvasók. Fantasztikus a kínálat 
gyerek-, ifj úsági és felnőttirodalom 
terén, nem hiszem, hogy valaki ne 
találna kedvére valót. Erdély és 
Magyarország minden szegletéből 
érkeztek kiadók, de itt van az Ox-
ford és a Fischer is, amely külföldi 
kiadók könyveit kínálja, és itt van 
a kolozsvári egyetemi kiadó, úgy-
hogy szakkönyvekből sincs hiány” 
– sorolja a kínálatot a főszervező,
aki arra is büszke, hogy Maros-
vásárhely olvasóközönsége évről
évre eltartja ezt a vásárt. Nélkülük
nem menne – jegyzi meg. A lát-
ványra is adtak a szervezők, idén

is egy könyvekből készült kará-
csonyfa várja a látogatókat, hiszen 
sokan már a karácsonyi ajándéko-
kat vásárolják ilyenkor. Különbö-
ző kiadók akciókkal is kecsegtet-
nek: akár 10 lejes könyvek között 
is lehet válogatni.

A vásár vasárnap estig tart, köz-
ben színházi előadásokkal, irodal-
mi estekkel, koncertekkel, gyerek-
programokkal is szórakoztatják a 
könyvek szerelmeseit.

Megnyitó tánccal. Így is lehet 
ünnepelni a negyedszázados 
könyves seregszemlét
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Karády zárkája 
Gyergyóban
Bartha Boróka, a Figura Stúdió 
Színház színésznője most 
egyéni előadással, Karády 
Katalin életéről szóló zenés 
monodrámával lép színpadra 
Gyergyószentmiklóson. A 
Gyulai Várszínház produkciója 
pénteken 19 órától lesz látható. 

Újra színpadon 
Abigail bulija
Vasárnap este Gyergyó-
szentmiklóson kezdődik az a 
négyállomásos előadássoro-
zat, amelyen a Figura Stúdió 
Színház Abigail bulija című 
produkcióját láthatja a közön-
ség. A Barabás Árpád által 
rendezett előadás Mike Leigh 
angol író és rendező 1977-ben 
bemutatott művén alapszik, 
amelyet hatalmas sikerrel 
játszanak ma is különböző 
színpadokon. A történetről 
röviden: a szereplők ugyan-
abban az utcában laknak, 
ezért is szeretnék jobban 
megismerni egymást. Egyikük 
lánya, Abigail, házibulit tart 
a szomszédban; közben 
meg a felnőttek is szeretnék 
jól érezni magukat: ők is 
lazítanának, szórakoznának, 
elengednék magukat. Erre 
tesznek kísérletet, de valami 
mindig elrontja a hangulatot. 
A Figura a vasárnapi gyergyó-
szentmiklósi előadása után 
hétfőn Balánbányán, kedden 
Gyergyócsomafalván, szerdán 
Gyergyóremetén lesz látható. 
Mindegyik helyszínen 19 óra-
kor kezdődik az előadás.

Kedei 90.
A Romániai Képzőművészek 
Szövetségének Maros megyei 
fiókja szervezésében Kedei 
90. címmel nyílik retrospektív 
kiállítás az idén 90 esztendő s
Kedei Zoltán festőművész
alkotásaiból szombaton 18 
órakor a Kultúrpalota Art Nou-
veau galériájában. Köszöntőt 
mond Mana Bucur, a Romániai
Képzőművészek Szövetsé-
ge Maros megyei fiók jának
elnöke és Soós Zoltán, a Maros 
Megyei Múzeum igazgatója. 
A kiállítást megnyitja Németh 
Zsolt, a magyar Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke ,
közreműködik a Cantuale 
énekegyüttes.

Bemutató 
a Spectrumban
A marosvásárhelyi Spectrum 
Színház, a Soproni Petőfi 
Színház és a Zentai Magyar 
Kamaraszínház Római karne-
vál című közös bemutatójára 
várják a nagyérdeműt novem-
ber 15-én, pénteken 19 órakor 
a Spectrum Színházba. Az 
előadást 16-án, szombaton 19 
órakor, 17-én, vasárnap 16 és 
19 órakor megismétlik.

• RÖVIDEN
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H uszonegy éve, hogy repertoár-
színházként Székelyudvarhelyen 

minden réteg – gyermek és felnőtt, 
szórakozni vágyó, igényes, élményt 
kereső néző – számára kielégítő pro-
dukciók létrehozására törekszenek. Az 
elmúlt 21 év során a színház több ezer 
bérletese és nézője számos produkciót 
láthatott: meseelőadást, zenés bohó-
zatot, drámát, klasszikus vígjátékot, 
kabarét, operettet, tragédiát, szomorú 
vígjátékot, komédiát stb.

Műsoron a Káosz

Tavaly nagyszabású, Tomcsa20 el-
nevezésű rendezvénnyel ünnepelte 
két évtizedes fennállását az intéz-
mény, azonban idénről sem marad 
el a születésnap. Szombaton este 
az újra műsorra tűzött Káosz című 
előadást láthatja a publikum, majd 
az ünneplés a Mokka Kávéházban 
folytatódik, tudtuk meg. Az este fél 
tízkor kezdődő eseményen fellép az 
Actor’s Jam Session – a Tomcsa Sán-
dor Színház színészeiből álló zene-
kar 2016-ban alakult a dráMA8 kor-
társ színházi találkozó alkalmával. 

Tagjai hivatásos színészek, viszont 
nem hivatásos zenészek. Egyfajta 
örömzenélésnek indult a projekt – 
mondják magukról –, aztán hamar 
kiderült, hogy inkább öröm, mint 
zenélés. Kedvenc dalaikat dolgozzák 

fel, a repertoár pop-rock, magyar 
és angol nyelvű, vidám és szomorú 
dalokból áll. A koncert után a tár-
sulat házi lemezlovasa, Tóth Árpád 
invitálja sajátos, „tóthárpis” buliba 
a születésnapozókat.

Szombaton ünnepel a székelyudvarhelyi színház
• 1998 novemberében tartotta színházmegnyitó előa-
dását a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, akkor
még a Művelődési Ház tagozataként vitték színre Móricz
Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című vígjátékát.

Előbb Káosz a színházban, majd 
szülinapi koncert a Mokkában
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