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Az év végi szabadnapokra 
számtalan programlehetőséget 
kínálnak az erdélyi települések

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VERES NÁNDOR

dőszakban
k

valamint Petrov hadnagy, az orosz 
nagyherceg és felesége szövevényes 
szerelmi történetét is, amely a cári 
Oroszország mesés téli tájaira röpíti 
a nézőket. A rejtélyes és megkapha-
tatlan Sybill hetvenöt év után idén 
december 31-én tér vissza a nagyvá-
radi Szigligeti Színház színpadára, a 
zenés teátrum feltörekvő tehetsége, 
Tárnoki Márk rendezésében.

Hasonló hangulatú produkció-
ra számíthat szilveszterkor a sep-
siszentgyörgyi közönség, amely a 
Monarchia Operett Cintányéros cu-
dar világ című előadását tekintheti 
meg a Tamási Áron Színházban. A 
budapesti társulat ötvözi a folklórt, 
a revüt, különböző táncstílusokat, 
de ezek mellett megőrzi a klasszikus 
operett alapjait, hagyományait, érté-

keit. A látványos kavalkádban min-
denki megtalálhatja a neki tetsző 
részeket, melyek egységét a világ-
hírű zenék, az egyedi koreográfi ák, 
látványos jelmezek, profi  szólisták, 
táncosok, zenészek és az operetthez 
nélkülözhetetlen pompa adják.

A műfaj kedvelőinek egyébként 
nem kell év végéig várniuk az ope-
rettslágerek felcsendülésére, ugyan-
is Oszvald Marika, Peller Károly és 
Bódi Barbara erdélyi települése-
ken lépnek színpadra a következő 
időszakban. A Budapesti Operett-
színház előadói Marosvásárhelyen 
kezdik turnéjukat december 16-án, 
ezt követően Nagyváradon, Nagybá-
nyán, Székelyudvarhelyen, Csíksze-
redában, Sepsiszentgyörgyön, majd 
Kolozsváron lépnek színpadra.

Fiatal zenésztehetségek 
a színpadon

Koncertekből sem lesz hiány a kö-
vetkező időszakban, több zenés ese-
mény pedig a szórakozáson kívül 
arra is lehetőséget ad, hogy rászoru-
lókon segítsenek a részvevők. A csík-
szeredai Jó Arcok Egyesület tagjai 
idén is szeretnék szebbé varázsolni 
az ünnepet a nehéz sorsú családok 
számára, megsegítésük érdekében 

pedig karácsonyi jótékonysági kon-
certet szerveznek december 21-én a 
helyi szakszervezetek művelődési 
házában. A jótékonysági koncertre 
olyan csíkszeredai és Hargita me-
gyei énekeseket, előadókat hívtak 
meg, akiket ismer és szeret a közön-
ség, példaképek lehetnek a fi atalok 
számára. Többek között színpadra 
lép Antal Blanka, aki az X-Faktor 
válogatásán már megmutatta tehet-
ségét, énekel a városnapokról már 
jól ismert Gábor Rudolf, valamint a 
Romantikus Medvetánc is igyekszik 
megmozgatni a közönséget.

Koncerttel hangol az ünnepekre 
két fi atal, feltörekvő együttes is: a 
budapesti Grabovski és a marosvá-
sárhelyi Szintaxis december 12-én 
a székelyudvarhelyi Felső G-ben, 
másnap a sepsiszentgyörgyi Szimp-
lában, 14-én pedig a marosvásárhe-
lyi G Caféban zenélnek. Szintén ifj ú 
tehetségek mutatkoznak be decem-
ber 18-án a marosvásárhelyi Jazz & 
Blues Clubban, ahol a helyi Rocksuli 
tartja gálaműsorát. Az oktatók fon-

tosnak tartják, hogy az órán meg-
szerzett ismereteket zenekari gya-
korlat formájában is kipróbálhassa 
mindenki, aki elsajátította a szük-
séges alapokat. Így minden félév 
végén alkalmi zenekarok alakulnak 
a Rocksuli diákjaiból, és az egy hó-
napos próbaidőszak után nyilvános 
vizsgakoncerteket tartanak diákjaik 
számára. Az idei esemény meghívott 
előadóművésze Dán Péter rockze-
nész.

Gyermekkórusok és helyi zené-
szek közös produkciói, élő koncer-
tek, népzenei fellépők, valamint 
pop-rock és folk előadók is szórakoz-
tatják a közönséget decemberben 
Szatmárnémetiben. A Batthyány sé-
tányon felállított színpadon többek 
között a hip-hop és rap műfajt kép-
viselő magyarországi AK26 zenekar, 
valamint a román Cargo együttes ad 
koncertet.

Fesztivál a kastélyban, 
ételkülönlegesség az üstben

Ha már Szatmár megyében járunk, 
Nagykárolyban megcsodálhatjuk a 
Karácsony varázsa nevű fesztivált, 
amelynek fő helyszíne az impo-
záns Károlyi-kastély. A szecessziós 
stílusú nemesi lakban december 
8-án román, magyar, olasz és angol 
nyelven ad elő áriákat, dalokat és 
kántáló énekeket Veres Noémi szop-
ránénekesnő, zongorán kíséri Czum-
bil Bernadette. December 14-én a 

gyerekeknek interaktív műhelyben 
nyílik lehetőségük a karácsonyi dí-
szek elkészítésére, másnap pedig a 
felnőttek vehetnek részt Földes „Ho-
bo” László önálló Ady Endre-estjén. 
A fesztivál további helyszínén, a 
városi színházban az Operettissimo 
együttes Mi, muzsikus lelkek című 
műsorát adja elő december 6-án, 12-
én pedig a nagykárolyi Diákklub tart 
karácsonyi előadást.

E sorok szerzőjének személyes 
tapasztalatai alapján a karácsonyra 
való hangolódásra kiváló lehetősé-
get nyújt a Várom az Urat adventi 
keresztyén zenefesztivál, amelyet 
idén négy helyszínen szerveznek 
meg. December 7-én Marosvásárhe-
lyen, másnap Székelyudvarhelyen, 
14-én Kolozsváron, 15-én pedig Sep-
siszentgyörgyön várják elcsendesítő 
áhítattal, koncertekkel, vásártérrel 
az érdeklődőket.

A megszokott nyári időpontok-
tól eltérően Gyergyószentmiklóson 
hagyományosan december elején 
városnapoznak. December 6-án a No 

Sugar, másnap a Bagossy Brothers 
Company koncertje lesz a 2019-es 
Szent Miklós Napok fő attrakciója. 
Nagy Zoltán polgármester szerint a 
nevükhöz méltó színpadtechnika, 
hangzásvilág és látványelemek nö-
velik majd az élményt, azaz olyan 
koncerteken vehetnek részt a gyer-
gyóiak, amilyenekkel eddig csak 
nagy fesztiválokon találkozhattak. 
Várhatóan azonban nemcsak a he-
lyiek szórakozhatnak a város főte-
rén, hanem máshonnan is sokan 
ellátogatnak, hiszen a No Sugarnak 
és a Bagossy Brothers Companynak 
már jelentős rajongótábora van.

Az idei Szent Miklós Napok de-
cember 5-én kezdődik, amikor a 
hagyományoknak megfelelően el-
sősorban a Mikulást váró gyerekek-
nek szól a dal, fi atal és szintén gyer-
gyószentmiklósi előadók koncertje 
által. Érdekesség, hogy idén itt lesz 
először hallható az a dal, amely a 
városról, a városünnepre íródik, és 
amely a tervek szerint minden évben 
elhangzik majd a Szent Miklós Na-
pokon. A háromnapos városünnep 
egyik fő eseménye a Kárpát-meden-
cei Disznótoros Fesztivál, amelyet 
tizedik alkalommal tartanak meg. 
Idén új helyszínen, a Kossuth Lajos 
utca felső, azaz központhoz közeli 
szakaszán főzik az ételeket a bene-
vező csapatok. Egy hatalmas üst-
ben több ezer adag készül majd egy 
olyan ételből, amelybe a Kárpát-me-
dence ízeit főzik össze a séfek.

„ Koncertekből sem lesz hi-
ány a következő időszak-
ban, több zenés esemény 
pedig a szórakozáson 
kívül arra is lehetőséget 
ad, hogy rászorulókon 
segítsenek a részvevők.




