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Fesztivállal kezdik az évet
MAFESZT: az erdélyi színházi szakma krémje Székelyudvarhelyen
• Január 21. és 25. kö-
zött a székelyudvarhe-
lyi Tomcsa Sándor Szín-
ház lesz a MAFESZT
házigazdája. A Magyar
Színházi Szövetség
(MASZIN) harmadik
alkalommal megrende-
zendő színházi szemlé-
jén öt teátrum összesen
tíz előadással várja a
nagyérdeműt.

K O V Á C S  E S Z T E R

Hosszas előkészítés után, főként 
partiumi társulatok kezdemé-
nyezésére jött létre a színházi 

szövetség, melynek a székelyudvar-
helyi intézmény is tagja. Szatmárné-
meti és Nagyvárad után pedig idén a 

Nagy-Küküllő menti kisváros 
lehet a házigazdája a szervezet 
színházi szemléjének. A jövő 
héten zajló rendezvény érde-
kessége, hogy nem a szerve-
zők által beválogatott produk-
ciókkal érkeznek a résztvevők, 
így a műsoron szereplő előa-

dásokat nehéz lenne egy közpon-
ti tematikára felfűzni. Az összekötő 
kapocs a kísérőprogramokban rejlik, 
tudtuk meg Györfi  Kata programszer-
vezőtől. Lesz ugyanis szakmai prog-
ram: kommunikációs workshopra, 
illetve improvizációs képzésre várják a 
színházi munkatársakat.

A programról

A MAFESZT január 21-én az Udvar-
hely Bábműhely Béka-királykisasz-
szony című bábelőadásával rajtol, 
majd a temesvári Csiky Gergely Álla-
mi Magyar Színház társulata mutatja 
be IV. Henrik című produkcióját. Ja-
nuár 22-én, a magyar kultúra napján 
Pos7ter címmel hét grafi kus színházi 
plakátokból rendezett kiállítására 
várják a nagyérdeműt, majd este a 
házigazdák előadásában A mi kis vá-
rosunk című darab tekinthető meg. 
Január 23-án a Csíki Játékszín ven-
dégszerepel a Sirály című produk-
cióval, majd 24-én a táncszínházé a 
főszerep a Nagyváradi Táncegyüttes 
és a szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulatának közre-

működésével. Január 25-én a nagy-
váradi Szigligeti Színház Lilliput 
Társulata mutatja be a Toldit, majd 
ugyancsak a nagyváradi színház Li-
la ákác című produkciójának kétszeri 
előadásával zárul a MAFESZT.

Hangsúlyos az időpont

Nem véletlen a fesztivál időzíté-
se, mondta Nagy Pál. A székely-
udvarhelyi színház igazgatója ki-
fejtette: a MAFESZT kifejezetten a 
magyar kultúra napjára szervező-
dött, az időpont több szempontból 
is szerencsés, egyetlen hátránya, 
hogy ebben az időszakban nincs pá-
lyázati lehetőség, így a rendezvényt 
önköltségen kell megvalósítania a 
szövetségnek. „A kortárs színházi 

fesztivállal szemben a MAFESZT 
előnye, hogy több nagyszínpadi 
előadás is szerepel a programban, 
így reményeink szerint minél több 
néző eljut a színházba” – jegyezte 
meg. A fesztiválra egyébként több 
mint 150 szakmabelit várnak, és bár 
nem lesznek szervezett közönségta-
lálkozók, a színházi büfé minden-
nap reggeltől üzemel, itt lehet majd 
találkozni, beszélgetni az alkotók-
kal. A rendezvény teljes programja 
a Tomcsa Sándor Színház honlapján 
(szinhaz.ro), illetve a TomcsApp-on 
és az esemény Facebook-oldalán is 
böngészhető. Az előadásokra már 
kaphatók jegyek.

Sajtótájékoztatón számoltak be a 
színházi szemle tudnivalóiról
▴ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Játszótársak 
a Csíki Játékszínben
Némethy Zsuzsa és Bilibók 
Attila Játszótársak című 
Kosztolányi-estjére várják 
az érdeklődőket pénteken 
19 órakor a Csíki Játékszín 
Hunyadi László Kamaratermé-
ben. „Hogyan szeretett Kosz-
tolányi? Hogyan viselte Kosz-
tolányiné Harmos Ilona férje 
szenvedélyes kicsapongásait 
és szélsőséges megnyilvánu-
lásait? Hogyan lehet játék az 
élet? Hogyan lehet könnyű a 
halál? Levelek. Versek. Novel-
lák. Naplórészletek” – áll az 
előadás ajánlójában.

Háromszor adják elő
A Csíki Játékszín január 
14–16. között utoljára játssza 
bérletben a Rokonok című 
előadást. Ma 17 órától a 
Csongor és Tünde bérletes 
nézők, január 15-én, szer-
dán 18 órától a Sganarelle 
bérletes nézők, míg január 
16-án, csütörtökön 17 órától a
Rómeó és Júlia bérletes nézők
tekinthetik meg az előadást.
A fennmaradó helyek függvé-
nyében a bérletes előadásra
jegyet is lehet váltani.

Educatio-kupa 2020
A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége Országos 
Elnöksége idén is meghirdeti 
az Educatio-kupa 2020 orszá-
gos teremfoci-bajnokságot, 
amelyre a pedagógusokból 
álló csapatoknak február 16-
ig van lehetőségük jelentkez-
ni online az RMPSZ honlap-
ján. A tornát február 21–23. 
között szervezik a szovátai 
Domokos Kázmér Szakközép-
iskolában.

• RÖVIDEN

B A R A B Á S  O R S O L Y A

2020 első bemutatója lesz pénteken 
a Figura Stúdió Színháznál. A társulat 
minden évben igyekszik egy gyere-

kelőadást is színpadra vinni, 
hiszen a nézők egyharmada 
gyermek, és a színházigaz-
gató szerint fontos, hogy 
már gyerekkorban kialakul-
janak a kulturális gyökerek. 
„Értékeket kell közvetíte-

nünk feléjük, hiszen sok gyer-
meknek ez az első színházi előadás, 
amit lát, és maradandó élmény lehet. 

Ismét egy Lázár Ervin műre esett a 
választás, ami ugyanúgy tud szólni a 
felnőtteknek, mint a gyerekeknek” – 
hangsúlyozta Albu István igazgató az 
évkezdő sajtótájékoztatón.

Jó üzenetek a gyerekeknek

Dávid A. Péter rendező szerint ez egy 
olyan varázslatos mese, amely akár 
a magyar Micimackónak vagy Kis 

hercegnek is megfelel. Éppen ezért 
általa lehet szólni az ember és a ter-
mészet viszonyáról, és hogy milyen 
hatással van a technika a környeze-
tünkre. Ebben a darabban jelen van 
a nyelvi humor, a mitikus világ, és a 
főszereplő állatok mellett egy helyi 
vonatkozású szál is van. Lázár Ervin 
szerint tulajdonképpen mindenki jó, 
és ha szeretet van, akkor a gonosz 
is szerethető lesz – hangoztatták a 

mesefüzért színpadra állítók. „Szü-
lőként fontosnak tartom, hogy jó 
üzeneteket kapjanak a gyermekek” 
– emelte ki Faragó Zénó színművész.

A díszletet újrahasznosított tár-
gyakból álmodta meg Ferenczi Zoltán, 
aki a darab zenéjét is írta, és minden 
karakternek saját dallamvilága lett. 
A bemutató január 17-én, pénteken 17 
órától lesz. A premier alkalmával Tom-
pa Klára marosvásárhelyi színésznő 

költséges gyógykezelésére és műtétjére 
gyűjt a gyergyószentmiklósi társulat. 
A bemutató a jegypénztárból kiváltott 
ingyenes helyjeggyel tekinthető meg, a 
jegyek árát, illetve a Tompa Klára szá-
mára felajánlott további adományokat 
a színház előterében kihelyezett gyűj-
tődobozban lehet elhelyezni.

A Négyszögletű Kerek Erdővel indult az új esztendő
• Pénteken délután 5 órától mutatja be legújabb gyerek -
előadását a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház.
A Lázár Ervin nyomán készült, A Négyszögletű Kerek Erdő
című mesefüzért családi programként ajánlják, majd jövő
héten bérletrendszer keretében is játsszák. A bemuta-
tó alkalmával Tompa Klára marosvásárhelyi színésznő
gyógy kezelésének támogatására gyűjtenek.

A magyar kultúra napja
A Figura Stúdió Színház a Gyer-
gyószentmiklósi Művelődési 
Központtal közösen ünnepli 
meg a magyar kultúra napját. A 
szervezők három programmal is 
készülnek. Január 21-én, kedden 
11 órától A Négyszögletű Kerek 
Erdő lesz látható a gyermekbér-
let részeként, január 22-én 19 
órától a Tótékat, január 23-án 
19 órától a sepsiszentgyörgyi 
Háromszék Táncegyüttes Tiszta 
című táncelőadását láthatják a 
nézők Juhász Zsolt koreográfus 
rendezésében.

Új darabbal jelentkeznek. 2020-ban 
elsőként egy gyermekelőadást 
visznek színre
▸ F OTÓ: BARABÁS ORSOLYA




