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 » PAP MELINDA

Nemcsak New Yorkról vagy Bu-
dapestről íródott dal, hanem 

Nagyváradról is. Ivan Romano olasz 
zenész Oradea (Nagyvárad) címmel 
jelentetett meg zeneszámot, mely-
ben valóságos örömódát zeng a Kö-
rös-parti városról. Az olasz nyelvű 
szerzeményben az 1974-ben született 
zenész a partiumi város szinte egész 
történelmét elmeséli, többek között 
a várban eltemetett Árpád-házi kirá-
lyokról is szó esik benne. Az előadó 
Youtube-csatornáján is meghall-
gatható dal érdekessége egyébként, 
hogy a partiumi város történelméhez 
balkáni dallamot társítottak.

Ivan Romano Youtube-csatorná-
ján azt írja, megragadta a romániai 
város szépsége, az, hogy bár a hábo-
rúk sokat ártottak az értékes épített 
örökségnek, lakói mindent megtettek 
azért, hogy településük visszanyerje 

eredeti arculatát. Az olasz szöveg töb-
bek között utal az 1927-es zsidóellenes 
pogromra, a tatár és mongol betöré-
sekre, a várat ért támadásokra. Az 
erődítmény kapcsán a dalszerző arra 
is felhívja a fi gyelmet, hogy ide hét 
koronás fő, több Árpád-házi király és 
felesége lett eltemetve. A hányattatott 
múlt bemutatása után a dal optimista 
hangvételre vált, amikor a város jele-
néről mesél, szót ejt a történelmi bel-
város szépségéről, a zsinagógákról, 
templomokról, de megemlíti benne a 
helyiek vendégszeretetét is.

A Nagyváradról szóló dal a zenész 
L’arte e la musica című albumán je-
lent meg. Ivan Romanót egyébként 
folkszerzeményei, pszichedelikus 
hangvételű dalai miatt szeretik az 
olasz zenekedvelők. Bár a váradi 
dalhoz társított mahaladallam nem 
volt a legjobb választása, egy Buka-
restről szóló zeneszámhoz jobban 
illett volna.

Olasz dicshimnusz Nagyváradról

A bonchidai Electric Castle-nek 
a legjobb közepes méretű, a 
kolozsvári Jazz in the Parknak 
pedig a legjobb kis fesztivál díját 
ítélték oda a hollandiai Gronin-
genben szervezett European 
Festival Awards gálán.

 » BEDE LAURA

E urópai szinten a legjobb közepes 
méretű fesztiválnak (Best Medi-
um-Sized Festival) választották 

szerda este a bonchidai Electric Cast-
le-t, a legjobb kis fesztivál (Best Small 
Festival) címet pedig a kolozsvári Jazz 
in the Park kapta. A Kolozs megyei 
rendezvényeket a hollandiai Gronin-
genben díjazták, a European Festival 
Awards gálán. A legnagyobb nem-
zetközi fesztiválelismerést elnyerő 
Electric olyan rendezvényeket előzött 
meg, mint a magyarországi Balaton 
Sound, a németországi Melt Festival, 
a montenegrói Sea Dance Festival, 
a hollandiai Down The Rabbit Hole 
vagy a csehországi Let It Roll.

Egyébként a bonchidai Bánff y-kas-
tély udvarán szervezett zenei ren-
dezvényt 2016-ban is beválogatták a 
legjobb európai fesztiválok közé, és 
ugyanebben a kategóriában díjaz-
ták. A legjobb közepes méretű feszti-
vál díját olyan fesztiválok kaphatják 
meg, amelyeken 10 és 40 ezer közötti 
résztvevőt számlálnak. Annak elle-
nére, hogy a barokk kastély udvarán 
rendezett fesztivál szinte összes ki-
adását elmosta az eső, évről évre na-
gyobb népszerűségnek örvend. Ta-
valy naponta 30-40 ezren léptek be 
az elektronikus zene birodalmába, 
így a hetedik kiadáson több mint 230 
ezren szórakoztak az öt nap alatt.

Idén is hasonló megabulira le-
het számítani, ugyanis az Electric 
Castle első alkalommal hozza el az 
országba a twenty øne piløts Gram-
my-díjas alternatív zenei duót. Az 
amerikai formáció jegyzi az elmúlt 
évtized legjobb rockalbumát a Bill-
board összesítése alapján: a Blur-
ryface a 2010-es években 6,5 millió 
eladott példánnyal lett az évtized 
legjövedelmezőbb lemeze. Össze-
sen 234 héten keresztül szerepelt a 

listán, ezalatt megkapta a négysze-
res platina besorolást. A Tyler Jo-
seph és Josh Dun alkotta duó híres 
a látványos, hatásvadász koncertje-
iről, valamint az együttest jellemző 
sárga és piros szín használatáról, 
illetve feltűnő maszkjaikról is.

A július 15–19. között, nyolcadik 
alkalommal szervezendő zenei ren-
dezvényen fellép továbbá a Foals
angol math rock, dance-punk 
együttes, valamint az Egyesült Ál-
lamokból érkező, alternatív rock, 
indie pop műfajt képviselő The 
Neighbourhood. A fesztiválon töb-
bek között Fisher Grammy-díjas 
ausztrál lemezlovas keveri a zenét, 
a jó hangulatért felel továbbá Zhu, 
Tycho, a Purple Disco Machine, a 
Floating Points.

Az Electric Castle fesztiválra 549 
lejért (plusz illetékek) lehet bérletet 
vásárolni a rendezvény hivatalos 
oldalán, ugyanakkor a szervezők a 
részletben való fi zetés lehetőségét is 
felkínálják.

SZÁZEZRES TÖMEGEKET VONZ ÉVENTE A FRISSEN DÍJAZOTT BONCHIDAI ELECTRIC CASTLE ÉS A KINCSES VÁROSI JAZZ IN THE PARK 

Európai elismerés Kolozs megyei fesztiváloknak

Barokk fesztiválkörnyezet. A bonchidai Bánff y-kastély megalapozza az Electric Castle hangulatát
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A legjobb kis fesztivál díját el-
nyerő Jazz in the Park tavalyi, hete-
dik kiadásán a négy nap alatt több 
mint harminc együttes lépett fel a 
kolozsvári Sétatéren. Az ingyenes 
részvételt kínáló esemény olyan 
híres előadókat hozott el a kincses 
városba, mint Marcus Miller vagy 
Judith Hill.

A fesztivál látogatottsága a ko-
rábbi évekhez képest rekordot 
döntött: már első nap több mint 26 
ezer ember „lakta be” a központi 
parkot, illetve nyolcezren követték 
fi gyelemmel az esti koncerteket. 
A rendezvény teljes idején közel 100 
ezer jazzkedvelőt mozgatott meg 
a jótékonysági céllal is szervezett 
rendezvény. A szervezők közlése 
szerint e téren is rekordot döntöt-
tek, ugyanis több mint négyezren 
vásároltak támogatói jegyet, így 18 
ezer euró gyűlt össze kulturális pro-
jektek megvalósítására. A Jazz in 
the Park idei kiadását június 25–28. 
között rendezik.

 » A legjobb 
közepes méretű 
fesztivál díját 
olyan fesztiválok 
kaphatják meg, 
amelyeken 10 és 
40 ezer közötti 
résztvevőt szám-
lálnak. 

 »  Az olasz 
nyelvű szer-
zeményben a 
zenész a partiu-
mi város szinte 
egész történel-
mét elmeséli, 
többek között a 
várban elteme-
tett Árpád-házi 
királyokról is szó 
esik benne.

A kolozsvári Jazz in the Park esti koncertjein több ezren gyűlnek össze

 » KRÓNIKA

Whitney Houston, T. Rex és a 
Depeche Mode is bekerül 2020-

ban a Rock & Roll Hírességeinek 
Csarnokába. Az idei új hírességek 
között szerepel még Notorious B.I.G., 
a Nine Inch Nails és a The Doobie 
Brothers is. Az ünnepélyes beiktatás 
májusban lesz Clevelandben. A Rock 
& Roll Hírességek Csarnokába azok 
kerülhetnek be, akik több mint 25 
éve adták ki első albumukat.

Whitney Houston, aki 48 évesen 
2012-ben hunyt el, minden idők egyik 
legsikeresebb amerikai énekesnője 
volt, színésznőként is elismerték. I 
Will Always Love You című száma 14 
hétig vezette a toplistát, több mint 
20 millióan vásárolták meg, amivel 
rekordot állított fel a női előadók 
között. A T. Rex londoni rockbanda 
a hetvenes években futott be olyan 
számaival mint a Get It On, a 20th 

Century Boy és Ride a White Swan. 
Énekesük, Marc Bolan 29 évesen egy 
autóbalesetben hunyt el. A Depeche 
Mode a nyolcvanas évek elején tört 
be a zenei világba, olyan híres felvé-
telei vannak, mint a Personal Jesus 
és az Enjoy the Silence.

A brooklyni hiphopsztár, Noto-
rious B.I.G. a rapvilágra volt nagy 
hatással rövid pályafutása során. 
A rappert 1997-ben, 24 éves korában 
lőtték le, a gyilkosságot máig sem si-
került felderíteni. A Doobie Brothers 
csaknem 50 millió lemezt adott el. 
Legismertebb számaik közé tartozott 
a Listen to the Music, a Takin’ It to 
the Streets és a What a Fool Belie-
ves. A Nine Inch Nails egy industrial 
metal együttes, melyet Trent Reznor 
alapított 1988-ban Clevelandben. 
Számos műfajban szólalt meg zené-
je, amelyben azonban a legnagyobb 
hangsúlyt az elektromos zenei hang-
zás kapta.

Új hírességek a csarnokban




