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AZ ÖSSZETARTÁSRÓL, SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉGRŐL, MEGOLDÁSOKRÓL SZÓL A MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA TANULSÁGOS ELŐADÁS

Erdélybe látogatnak A Mancs őrjárat kutyusai
Különleges színházi élményt
nyújt a gyerekeknek A Mancs
őrjárat Live! A Mentőfutam című
zenés előadás, amelyet Sepsiszentgyörgyön első alkalommal
januárban tekinthet meg a magyar és román ajkú közönség.
» KRÓNIKA

P

ong Dzsunho dél-koreai rendező
Arany Pálma díjas Élősködők
című filmje kapta a Los Angeles-i
Filmkritikusok Szövetségének
fődíját – írta a The Hollywood
Reporter. Az Élősködők nemcsak a
legjobb film díját nyerte el a kritikusoktól, de a rendező díját is Pong
Dzsunhónak ítélte oda a testület.
A kritikusok szavazatai alapján
a második helyezett Az ír című
maffiaeposz lett, amelynek rendezője, Martin Scorsese ugyancsak
a második helyet kapta. A legjobb
forgatókönyv díját Noah Baumbach
kapta a Házassági történetért, ebben a kategóriában az Élősködők
forgatókönyve lett a második. Mary
Kay Place a Diane főszerepéért a
legjobb színésznő, Jennifer Lopez,
a Wall Street pillangói sztárja
pedig a legjobb mellékszereplő
díját nyerte el. Antonio Banderas,
a Fájdalom és dicsőség főszereplője a legjobb színész díját kapta,
az Élősködők sztárja, a dél-koreai
Szong Gangho pedig férfi mellékszereplőként lett díjazott. A
dokumentumfilmes mezőnyből az
American Factoryt díjazták a kritikusok, akik a második helyre az
Apollo–11 című produkciót tették.
Az animációk közül a Keresem a
testem című francia produkció került ki győztesként, míg a második
helyet a Toy Story 4. szerezte meg a
szavazásban. (Hírösszefoglaló)

non Produkció 2019-ben mutatta be
élőben Magyarországon. Az animációs sorozat gyártója a Spin Master.
A Mancs őrjárat Live! A Mentőfutam
című kalandos, zenés meseelőadás
először látogat Sepsiszentgyörgyre,
hogy megmutassa, „nincs túl nagy
falat vagy túl kicsi kutya”. A minden
korosztály számára tanulságos produkció az összetartásról, szociális érzékenységről, problémamegoldásról
szól, amelyben a szereplők csapatjátékosként vetik be képességeiket.

Az előadás fontos elemei a Bunrakujelmezek, amelyek innovatív módon
képesek a karaktereket legfontosabb
kellékeikkel és járműveikkel a színpadra varázsolni. Az előadás 80 perces, két részből áll, egy szünettel.
„A Mancs őrjárat az egyik kedvenc
műsorunk. A történet amellett, hogy
rendkívül szórakoztató, tanulságos
is. A kutyusok képességei és tapasztalatai a világ összes gyermekében
megtalálhatók, így a közönség könynyedén azonosulhat velük. Biztosak

»

Az előadásban hallható
pergő ritmusú
zene és a vadonatúj, izgalmas
forgatókönyv maradandó színházi
élményt nyújt a
gyerekeknek.

Kolozsváron csap a húrok közé a Deep Purple
évek derekán, de 1976-ban feloszlott
a formáció. 1984-ben újra összeállt a
klasszikus Paice-Lord-Gillan-Blackmore-Glover felállású Deep Purple,
azonban újra tagcserék sújtották a
zenekart. 1994-ben Steve Morse lett
az együttes gitárosa, 2001 óta pedig
Don Airey kezeli a billentyűs hangszereket. Továbbá napjainkban Ian
Gillan énekel, Ian Paice dobol, Roger
Glover pedig basszusgitáron játszik a
bandában.

» B. L. J.

A

kincses városi BT Arénában lép
színpadra ma este a Deep Purple
brit hard rock együttes. A stílus egyik
legismertebb és legnagyobb hatású zenekara, amelyet sokan a Led Zeppelin
és a Black Sabbath mellett a heavy
metal előfutárának tartanak, bár a zenészek sosem nyilvánították magukat
heavy metal együttesnek. A bandát
ugyan hard rock zenekarként tartják
számon, emellett azonban több zenei
stílus is megtalálható zenéjükben.
A 60-as évek végén készült lemezeiket
a progresszív rock, a pszichedelikus és
blues-rock (Hush), a klasszikus zene
(Anthem, April), valamint a korszak
popzenéje jellemezte. Az 1970-es évek
elején készült albumaikkal egy keményebb zenei világ felé fordultak, ennek révén a Deep Purple a világ egyik
legnépszerűbb hard rock zenekarává
nőtte ki magát.
Az együttes 1969 nyarán kialakult,
klasszikus felállása (Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord, Ian Paice, Ritchie
Blackmore) 1973-ban felbomlott. Ez
a felállás jelentette az együttes legsikeresebb korszakát, s olyan klaszszikus rockdalokat hagyott az utókor
számára mint a Black Night, a Fireball, a Highway Star, a Child in Time
vagy a minden idők egyik leghíresebb gitár riffj ével indító Smoke on
the Water. Ezt követően az együttes
még kiadott néhány lemezt a 70-es
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Lopez és Banderas
is díjat kapott

Az óriási LED-videófal teljes átélést biztosít, A Mancs őrjárat eredeti környezetét varázsolja a nézők elé
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Nickelodeon csatornáról ismert, népszerű animációs tévésorozat színpadi változatát
januárban a sepsiszentgyörgyi közönség is megtekintheti. A Mancs
őrjárat Live! A Mentőfutam című
zenés előadás során a gyerekek
élőben találkozhatnak kedvenc kutyusaikkal, és egy kalandos őrjárat
részesei lehetnek – közölték tegnap
a szervezők.
A rendezvényekről kiadott közlemény szerint amikor Goodway
polgármester asszonynak nyoma
vész a Kaland-öböl-futam közben,
a kutyusok azonnal hozzálátnak a
sürgős mentőakcióhoz. A csapatban Ryder, Chase, Marshall, Rocky,
Rubble, Zuma, Sky és Everest várja,
hogy az első erdélyi előadások során találkozhassanak a közönséggel 2020. január 7-én és 8-án a Sepsi
Arénában.
A Mancs őrjárat sorozat kedvenc
karaktereinek előadását a VStar Entertainment Group, a TEG Life Like
Touring, a Nickelodeon és a Pan-

vagyunk benne, hogy a gyermekek és szüleik örömmel fogadják
kedvenc kutyusaikat élőben is a
színpadon!” – idézte a közlemény
Monika Wysockát, a Viacom kelet-közép-európai Location Based
Experiences alelnöke.
Az előadásban hallható pergő
ritmusú zene és a vadonatúj, izgalmas forgatókönyv maradandó
színházi élményt nyújt a gyerekeknek. A hagyományos színházi
díszletek mellett az óriás LED-videófal teljes átélést biztosít a nézők
számára, ugyanis a Mancs őrjárat
eredeti környezetét varázsolja a
nézők elé. Láthatók a tévésorozat
népszerű helyszínei, mint a Kaland-öböl, az Őrtorony, Fóka-szigetek, Yumi gazda farmja és Jake
hegyei. A speciális interaktív videónak köszönhetően a közönség is
részt vesz az előadásban, a nézők a
mentőakciókon keresztül rejtélyeket fejthetnek meg a kutyusokkal,
követhetik Goodway polgármester
asszony nyomát.
Az érdeklődők január 7-én 18 órától a magyar nyelvű, másnap ugyanebben az órában a román nyelvű
előadáson vehetnek részt. Jegyek
kaphatók online a www.mancsorjarat.hu weboldalon, valamint a
www.bilete.ro hálózatában és az ismert jegypénztárakban: Sepsiszentgyörgyön a városi jegyirodában (a
Tamási Áron Színház mellett), valamint a román színház (Andrei Mureșanu) jegypénztárában.

»

A világszerte
több mint 100 millió lemezt eladó
együttes bekerült
a Guinness-rekordok könyvébe
a leghangosabb
popzenekarként.

A világszerte több mint 100 millió
lemezt eladó együttes bekerült a Guinness-rekordok könyvébe a leghangosabb popzenekarként. 2016-ban
beiktatták őket a Rock and Roll Hall of
Fame-be melynek alkalmából egy koncertet adtak, ahol bejelentették, hogy
új lemezen dolgoznak, és világturnét
indítanak a lemez népszerűsítésére.
A 2017-ben megjelent Infinite című albumot ugyanabban az évben többek
között Bukarestben is bemutatták.

Legendás hangok. A Deep Purple a világ egyik legnépszerűbb hard rock zenekarává nőtte ki magát

