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Díszbemutató a nyeregben
Új Bánk bán operaelőadás először Csíksomlyón

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

„Számomra, számunkra a nem-
zeti összetartozást nem lehet szeb-
ben kifejezni, mint a művészettel, 
anyaországi és határon túli művé-
szek közös alkotásával” – nyitotta 
meg a Coopera sajtótájékoztatóját 
kedden Vadász Dániel producer. A 
2020-ban induló, hazai és nemzet-

közi turnét is magába foglaló 
előadássorozattal, a Bánk 
bán bemutatójával a Coope-
ra produkció új szintre emeli 
eddigi misszióját, amely az 

operajátszás népszerűsíté-
sét, minőségi előadások létrehozá-
sát öleli fel, Magyarország vidéki 
színházaival közös koprodukciók 
útján – hangsúlyozzák a Coopera 
szerkesztőségünkbe eljuttatott köz-
leményében. A produkció életre 
hívásához olyan kiemelt művésze-
ket sikerült bevonni, mint a Kos-
suth- és Jászai-díjas Vidnyányszky 
Attila, a Liszt-díjas Molnár Leven-
te, a Liszt-díjas Kesselyák Gergely 
karmester, valamint Kováts Kolos 
és Kálmándi Mihály Kossuth-díjas 
operaénekesek. Erkel darabjának 
mozgatórugói a női főszereplők: 
Melinda szerepében a Honthy-díjas 
Fischl Mónikát, míg Gertrúd sze-
repében a Magyar Ezüst Érdemke-
reszttel kitüntetett mezzoszopránt, 
Mester Viktóriát láthatja majd a 
közönség. A produkció első sze-

reposztásában színpadra áll még 
Boncsér Gergely és Kendi Lajos is. 
Vidnyánszky Attilának ez lesz a 
hetedik Bánk bán-rendezése. Úgy 
fogalmazott, nagy ajándék számá-
ra, hogy ő rendezheti az előadást, 
ami óriási kihívás lesz neki. Mint 
mondta, a legjobban megírt magyar 
színdarabnak tartja a Bánk bánt, 
amely shakespeare-i magasságokat 
ér el. A történet mindig aktuális, a 
legnagyobb dolgainkról, örökké lé-
tező problémáinkról, lehetőségeink-
ről szól – tette hozzá.

Kesselyák Gergely Liszt-díjas 
karmester kitért arra, hogy a Bánk 
bán ősverzióival szemben ő a Ná-
dasdy-féle átdolgozás mellé áll, de 
nyitva hagyja azt a kérdést, hogy 
végül milyen előadást láthat majd a 
közönség – írja az MTI. „Egy nagyon 
erős alkotói csapatot sikerült ma-
gunk mellé állítani, nagyon büszke 
vagyok rá. A második vagy akár 
harmadik szereposztáson még dol-
gozunk, de a tervünk az, hogy minél 
több énekessel alkossunk közösen, 
olyanokkal is, akik még kifejezetten 
a karrierjük elején állnak. Mivel 100 
előadást is megélhet a darab világ-
szerte, bízunk benne, hogy erre bő-
ven lesz lehetőségünk” – mondta el 
Molnár Levente, aki művészeti veze-
tőként is részt vesz a folyamatokban.

Közel százezer embert várnak

Az új előadás erdélyi díszbemutató-
ja 2020. augusztus 9-én lesz a csík-

somlyói nyeregben, ahova közel 
100 000 embert várnak a szervezők, 
az anyaországi díszbemutatót pedig 
augusztus 20-án tartják a Margitszi-
geti Szabadtéri Színpadon. Ma-
gyarország legnagyobb szabadtéri 
színpadának jelentős múltja van az 
operaelőadásokat tekintve, így a 
szervezők részéről egyértelmű volt, 
hogy ezt a helyszínt választják. Bán 
Teodóra, az intézmény igazgatója 
pedig nagy örömmel fogadta a meg-
keresést, kiváltképp mert az augusz-
tus 20-ai előadások mindig kiemelt 
ünnepként szerepelnek a Szabad 
Tér Színház nyári évadában.

A Coopera és partnerei mellé állt 
a Petőfi  Irodalmi Múzeum is, amely 
Demeter Szilárd főigazgató ötlete 
alapján kiegészítőprogramként egy 
utazókiállítással készül. A kiállítás 
a Bánk bán opera és dráma több 
mint 200 éves történetét mutatja 
majd be, ezzel téve igazán összmű-
vészetivé a kezdeményezést – eme-
lik ki a Coopera közleményében. 

Tóth László, Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusának főkon-
zulja gondolatait Vadász Dániel 
tolmácsolta: „Rendkívül fontosnak 
tartom, hogy a nagy nemzeti alko-
tások és intézmények jelen legyenek 
Székelyföldön, hogy itt is láthassák 
és hallhassák a legnagyobb magyar 
műveket és legnagyobb magyar 
előadókat. Meggyőződésem, hogy 
a csíksomlyói nyeregbe tervezett 
Bánk bán-előadás, amely válasz egy 
valós igényre, mindebből hozni fog 

ide, Székelyföldre, nagyban erősítve 
a nemzet országhatárok feletti ösz-
szetartozásának tudatát.” A főkon-
zulátus mellett az erdélyi díszbemu-
tató együttműködő partnere Hargita 
Megye Tanácsa és Csíkszereda Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata is, 
hiszen a program a Csíkszeredai Vá-
rosnapok kiemelt eleme.

Több helyszínen bemutatják

„Csíkszereda Megyei Jogú Város a 
csíksomlyói nyereg vigyázójaként 
és a térség őreként örömmel és tárt 
karokkal várja a Vidnyánszky Attila 
rendezte és világhírű szólisták előa-
dásában megvalósuló Bánk bánt, 
címszerepben Székelyföld opera-
nagykövetével, Molnár Leventével” 
– derült ki Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda város polgármesteré-
nek nyilatkozatából.

Az első két előadást a Kolozsvári 
Magyar Opera Zenekarával, Vegyes-
karával és Balettkarával közösen 
hívják létre, a későbbiekben pedig 
helyi színházak karai csatlakoznak 
az énekesek mellé.

Az augusztusi testvérbemuta-
tók után az előadás elindul mind 
hazai, mind nemzetközi útjára: 
Magyarországon többek között a 
debreceni Csokonai Színházban, a 
Szegedi Nemzeti Színházban és a 
Győri Nemzeti Színházban is szín-
padra állítják. A külföldi turné első 
állomása az opera hazájába repíti a 
magyar nemzeti operát: októberben 
az olaszországi Genova ad otthont 
az előadásnak.

A címszerepben Molnár Levente 
csíki származású operaénekest 
láthatja a közönség
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Lőgyakorlat 
a Kerekerdőn
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy ma 9 és 16 óra 
között a kerekerdői hegyiva-
dász alakulat lőgyakorlatot 
tart. Az említett időszakban 
fokozott figyelemre intik a Ke-
rekerdőn és környékén járókat.

Új gázvezeték a 
Gábor Áron utcában
Péntekre, november 29-re üte-
mezte a Delgaz Grid szolgáltató 
Székelyudvarhelyen a Gábor 
Áron utca alsó, kockaköves 
részének csatlakoztatását az 
új vezetékhez. A Bethlen Gábor 
utca és a Függetlenség sugárút 
közti szakaszon összesen 41 
fogyasztót érint a szolgáltatás 
kiesése. A pénteki gázszünet 
csak az érintett útszakasz lakóit 
érinti reggel 8 és délután 3 óra 
között, más utcában most nem 
kell elzárni a gázt. A polgármes-
teri hivatal felhívja a figyelmet: 
a munkálatok idején az említett 
utca lakói zárják el a gázcsa-
pokat, és csak a munkálatok 
befejeztével indítsák el azokat.

Mágnás Miska 
Székelyudvarhelyen
A Csíki Játékszín társulata 
csütörtökön és pénteken 19 
órától Székelyudvarhelyen 
játssza Szirmai Albert, Bakonyi 
Károly és Gábor Andor Mágnás 
Miska című operettjét. 

Tizenegy filmet 
vetítenek
A Csíki Moziban tizenegy filmet 
mutatnak be decemberben, 
köztük a Valant kétszer is (az 
első decemberi vetítésre már 
beteltek a helyek). A decemberi 
műsor: december 6., 17 óra: 
Jetikölyök (magyarul beszélő 
amerikai–kínai animációs 
film); 19 óra: Valan (magyar 
dráma). December 11., 19 óra: 
Valan (magyar dráma). De-
cember 12., 18 óra: Mo (román 
dráma magyar felirattal); 20.30 
óra: Parking (román roman-
tikus film magyar felirattal). 
December 13., 18 óra: Arest (ro-
mán dráma magyar felirattal); 
20.30 óra: La Gomera (román 
akciófilm magyar felirattal). 
December 20., 17 óra: Lenge-
mesék 2. – Tél a nádtengeren 
(magyar animációs film); 19 
óra: Akik maradtak (magyar 
dráma). December 26., 19 
óra: Last Christmas (amerikai 
vígjáték magyar felirattal). 
December 27., 17. óra: Terra 
Willy (magyarul beszélő francia 
animációs film, 3D); 19 óra: 
BÚÉK (magyar vígjáték). A je-
gyek már elérhetők a bilete.ro 
portálon, és megvásárolhatók 
a Csíki Mozi jegypénztárában 
munkanapokon 9 és 18 óra 
között, szombatonként pedig 
10 és 15 óra között.

• RÖVIDEN 

• Új Bánk bán-előadást mutatnak be a Coopera és partnerei 2020-ban. Az elő-
adás, amely egyben tisztelgés a nemzeti összetartozás éve előtt, nemzetközi tur-
nén kívánja a magyar operairodalom egyik legfontosabb darabját az azt megillető 
helyre emelni a világ színpadain. Az opera rendezője a Kossuth- és Jászai-díjas Vid-
nyánszky Attila, a címszerepben pedig Molnár Levente Liszt-díjas erdélyi szárma-
zású művészt láthatja majd a közönség.




