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A kilencvenes évek legismer-
tebb európai lemezlovasai 
lépnek fel a diMANSIONS 
fesztiválon, amelyet június 
18–21. között, második alka-
lommal rendeznek az oltszemi 
Mikó-kastély udvarán.

 » BEDE LAURA

M inifesztivállal bővül az 
oltszemi Mikó-kastély 
udvarán szervezendő di-

MANSIONS retró zenei rendezvény 
kínálata. A Wonderful Days olyan 
európai fesztiválkoncepció, amely 
több mint 15 kiadással rendelkezik 
Németország, Ausztria és Írország 
különböző helyszínein, és amelyet 
először rendeznek meg Romániá-
ban, a diMANSIONS Hit Music Fes-
tival részeként.

A fesztivál második kiadásán 
életre hívják a The Digital Mansion 
zónát, amelyet teljes egészében az 
elektronikus zenének szentelnek. 
Június 19-én és 20-án a Wonderful 
Days Romania keretében a három-
széki Oltszemen a 90-es évek leg-
nagyobb lemezlovasai lépnek szín-
padra, akik szellemi atyjai a mai 
elektronikus zenéknek: DJ Sash!, DJ 
Quicksilver, DJ Tomcraft , DJ Brook-
lyn Bounce. „Rendkívül örülünk, 
hogy egy nemzetközileg elismert 
elektronikus zenei márka elfogad-
ta felkérésünket, és a diMANSIONS 
Hit Music Festivalt választotta az 
első romániai kiadására. A Won-
derful Days két estét jelent, amelye-
ket az elektronikus zenének és az 
elképesztő látványnak szentelünk. 
Ennek keretében a 90-es évek leg-
híresebb lemezlovasaival találkoz-
hatunk” – mondta Sánta Daniel 

főszervező. Hozzátette, az ötlet Né-
metországból származik, a látvány, 
a videóvetítések, a különleges vizu-
ális hatások jól kitalált koncepciót 
követnek.

A szervezők tájékoztatása szerint 
a „kúriák földje” június 18–21. kö-
zött ismét nosztalgikus élményt ígér 
minden retrókedvelő számára. Há-
rom nap és három éjszaka a 80-as, 
90-es és 2000-es évek legismertebb 
előadóinak társaságában. Az eddig 
bejelentett fellépők között szerepel a 
Gipsy Kings Franciaországban lete-
lepedett spanyol (katalóniai) együt-
tes, amely fl amenco-pop dalokat 
játszik. Zeneműveiket spanyol (an-
dalúz) alapú, francia, olasz és cigány 
szavakkal kevert nyelven adják elő. 
Legismertebb dalaik a Bamboléo,

ELEKTRONIKUS ZENETÉRREL BŐVÜL A HÁROMSZÉKI MIKÓ-KASTÉLYNÁL SZERVEZENDŐ DIMANSIONS

Retrósztárok és slágerek Oltszemen

Retrókedvelők fénypontja. Nagy érdeklődés övezte a diMANSIONS fesztivál tavalyi, első kiadását
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Volare, Baile Me. Szintén Francia-
országból érkezik a lambada mű-
fajt képviselő Kaoma együttes.

A hollandiai Hermes House Ban-
det méltán nevezik Európa első 
számú bulizenekarának, hiszen 
szerzeményeik feldolgozásai ihlet-
ték a legnagyobb retró partikat. A 
Life is Life, Hit The Road Jack vagy 
épp az I Will Survive című közis-
mert dalok előadói 25 országban 
több mint 8 millió lemezt adtak 
el, zenéjükkel a házibulik örökös 
vendégeivé váltak. Az oltszemi 
fesztiválon továbbá fellép a Coco 
Jamboo című slágerrel világszin-
ten ismertté vált Mr. President-, 
a Real McCoy német eurodance 
együttes, illetve a szintén német 
C-Block hiphopegyüttes.

 » A Wonderful 
Days két estét 
jelent, amelyeket 
az elektronikus 
zenének és az 
elképesztő lát-
ványnak szentel-
nek. Ennek ke-
retében a 90-es 
évek leghíresebb 
lemezlovasai 
lépnek fel.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyarország szélén címmel meg-
jelent András Orsolya első szó-

lólemeze, melyen a számára legked-
vesebb tájegységek dallamait jeleníti 
meg. A csíkszeredai előadóművész ta-
valy ősszel Junior Prima díjban része-
sült a magyar népművészet és közmű-
velődés kategóriában.

A gondosan kiválogatott zenei 
anyag egyik részét, a székely nép-
zene régi rétegét a felcsíki, kászoni, 
gyergyói és Gyimes-völgyi énekes és 
hangszeres dallamok teszik ki. Emel-
lett szép válogatásokat hallhatunk 
András Orsolya moldvai énekes pél-
daképe, Hodorog Luca dallamaiból, 
valamint Magyarbece gazdag népze-
nei hagyományából. A lemez külön 
érdekessége két olyan tematikus ösz-
szeállítás, amelyben több dialektus 
népdalai kerültek egymás mellé. Ezek 
megszerkesztéséhez már komoly nép-
zeneelméleti tudásra volt szükség. A 
Szerelmes virág című műsorszám a 
lakodalmi szokásdallamokból merít 
az Ipoly mentétől a Mezőségig; a So-
kezer szerencsét! pedig egyetlen dal-

lamtípus különböző megjelenéseit 
szedi egy csokorba Bukovinától a Fel-
ső-Tisza vidékéig. A lemezen a népze-
ne tanszék kiváló énekes és hangsze-
res hallgatói, fi atal tanárai működnek 
közre, amely biztosítékot jelent a ma-
gas színvonalú zenei megszólalásra – 
olvasható a lemez ismertetőjében.

A csíkszeredai születésű András 
Orsolyát népzenei, komolyzenei és 
világzenei lemezeken hallhatjuk 
énekelni, muzsikál, néptáncegyütte-
sekkel dolgozik, koncertezik, tanít. 
Felsőfokú tanulmányait a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
népzene tanszékén végezte, ahol 
népi ének és népzeneelmélet szak-
páron idén fejezi be tanulmányait. A 
Liget portál érdeklődésére korábban 
elmondta, a székelyföldi népdalkin-
cset érzi magához a leginkább közel-
állónak, mivel veretes énekszövegeik 
révén mindent ki lehet velük fejezni, 
gazdag dallamanyaguk magával raga-
dó. Legyen szó bánatról, csalódottság-
ról, tréfálkozásról vagy csipkelődésről, 
a népdalok által mindenki tudtára le-
het adni az aktuális érzelmi állapotun-
kat. „Szerencsére még mindig adott a 

hagyományőrző mestereinktől való 
gyűjtési lehetőség. Fontos ezeknek a 
találkozási alkalmaknak a megraga-
dása, a közös éneklésre, muzsikálás-
ra, történetmesélésekre fordított idő 
kihasználása, hiszen ma még köztünk 
élnek, szívesen fogadnak bennünket” 
– magyarázta a fi atal népzenész.

András Orsolya szerint a mai fi atal-
ság nyitott a hagyományok és a népi 
kultúra iránt. Büszke is arra, hogy a 
régióban több ezer fi atal jár az isko-
lai, falubeli, városi tánccsoportok-
ba. Hogy szeretnek hagyományőrző 
közösségek tagjai lenni, kulturális 
programokat szervezni, táncházakba, 
tánctáborokba járni, hangszerjátékot 
tanulni. „Fontos a minőség! Ha így 
nevelődik a fi atalság, akkor erre lesz 
igénye, alább nem adja, és ezáltal a 
színvonal fokozatosan fejlődik. Sze-
rencsére a legjobb fi gyelemfelkeltés 
maga a művelés. Ha az a fi atal, aki 
még nem tagja népi kultúrával fog-
lalkozó közösségeknek, és azt látja, 
hogy ott vidámság, öröm, összefogás, 
barátságok és jó hangulat van, akkor 
ő is közéjük kívánkozik” – emelte ki 
az előadóművész.

Székely népzene, tematikus összeállítás András Orsolya lemezén

Saját magát játssza új 
fi lmjében Nicolas Cage

Jövő márciusban kerül a mozikba 
Nicolas Cage The Unbearable 

Weight of Massive Talent (A hatal-
mas tehetség elviselhetetlen súlya) 
című új fi lmje, amelyben a sztár 
saját magát játssza. A Lionsgate 
fi lmstúdió produkciójában Cage 
éppen szerepet kap egy Quentin Ta-
rantino-fi lmben, de közben kamasz 
lányával feszültté vált kapcsolatát 
kell valahogy rendeznie. Hatalmas 
adósságai vannak, és hogy törlesz-
teni tudja őket, fellép egy mexikói 
milliárdos születésnapi partiján, aki 
nagy rajongójaként egymillió dollárt 
kínál neki. A CIA azonban arról tájé-
koztatja, hogy a milliárdos valójában 
egy kábítószerbáró, aki elraboltatta 

egy mexikói elnökjelölt lányát. Ca-
ge-nek végül nincs más választása, 
mint hogy együttműködjön az ame-
rikai kormánnyal, hogy valahogy 
kimásszon a csávából – idézte a fi lm 
szinopszisát a The Hollywood Repor-
ter. A fi lm forgatókönyvét Tom Gormi-
can és Kevin Etten írta, és a rende-
zői székben is Gormican ül majd, 
akinek ez lesz a második rendezése 
a 2014-ben bemutatott Csajkeverők 
című romantikus vígjáték után. Cage 
saját Saturn Films produkciós cégén 
keresztül producere is lesz a készülő 
fi lmnek Mike Nilon és Kevin Turen 
társaságában. Az 56 éves Oscar-díjas 
Cage Primal című akciófi lmjét tavaly 
novemberben, Grand Isle című 
thrillerét decemberben mutatták be 
Amerikában. (Hírösszefoglaló)

András Orsolya különböző tájegységek dallamait jeleníti meg




