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KÜLÖNFÉLE

Vállalunk ácsmunkákat, tetőkészí-
tést, felújítást, tetőjavítást, tetőfe-
dést Lindab lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogomun-
kák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépíté-
szeti és mindenféle benti munkála-
tokat – kedvezményes áron (15%-os 
kedvezmény). Telefonszám: 0740-
918348.
Eladók német, jó minőségű, bontott 
fa és műanyag termopan ablakok, 
egy- és kétnyílósok; új bejárati aj-
tók, teraszajtók többféle méretben, 
új fa- és műanyag ablakok – kedve-
ző áron, Kápolnáson. Szállítás meg-
oldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Telefonszám: 
0742-630838.

KÜLÖNBÖZŐ NEMZETISÉGEK KATONADALAIN ALAPULÓ ELŐADÁST MUTAT BE PÉNTEKEN A NAGYVÁRAD TÁNCEGYÜTTES

Megidézik a bartóki szellemiséget a színpadon
Az első világháború idején 
bemutatott, különféle nem-
zetiségek katonadalait is fel-
sorakoztató előadást gondol 
tovább a Nagyvárad Tánc-
együttes új produkciója, a 
Katonaének. Az előadásban, 
amelyet pénteken mutatnak 
be, Bartók és Kodály feldol-
gozásai is elhangzanak.

 » KRÓNIKA

A Nagyvárad Táncegyüttes a 
Mihályi Gábor Harangozó 
Gyula-díjas koreográfus, 

rendező által színpadra állított, 
Katonaének című előadását 
mutatja be pénteken 19 órától. 
Amint a társulat ismertetőjében 
olvasható, a Nagy Háború har-
madik évében Bécsben koncertet 
szerveztek, amelynek kereté-
ben a birodalom népeinek régi 
és újabb katonadalait kívánták 
bemutatni. Az előadás 1918 ja-
nuárjában valósult meg, nem 
német vonatkozású részét Bar-
tók Béla szerkesztette, Kodály 
Zoltánt is bevonva a munkába. 
Bartók azonban nemcsak szer-
kesztőként, hanem szerzőként 

és előadóként is részese volt a 
programnak. A koncert sikerén 
felbuzdulva a bécsiek kezdemé-
nyezték annak megismétlését 
Budapesten abban a remény-
ben, hogy az ugyanúgy Bartók 
Béla szellemében fog megva-
lósulni. Erre azonban egyrészt 
a hazai zenei élet provincializ-
musa, másrészt a trianoni tra-

gédia miatt már nem kerülhetett 
sor. A Katonaének munkacímű 
előadás zenei szövete száz év 
múltán felveszi az akkor elsza-
kított szálat, de tovább is gon-
dolja azt. Az elsőrendű alkotói 
szándék nem a hiány pótlása, 
a múlt megidézése, hanem egy 
újabb demonstráció, egy újabb 
kinyilatkoztatás, a bartóki szel-

lemiség, a géniusz „igazsága” 
mellett. A produkció Bartók és 
Kodály ilyen témájú művei, fel-
dolgozásai mellett a Kárpát-me-
dence eredeti népzenéjét is fel-
vonultatja, kitekintve – a fenti 
szellemiség jegyében – a velünk 
élő nemzetiségek katonatémá-
jú dalaira is. A Katonaéneket a 
Nagyvárad Táncegyüttes tánc-

kara és zenekara adja elő, zenei 
szerkesztő Kelemen László ze-
neszerző, folklorista. A bemuta-
tóra jegyek a Szigligeti Színház 
Moscovei (Szilágyi Dezső) utca 
7. szám alatti jegypénztárában 
és online a www.biletmaster.ro 
oldalon kaphatók, az előadásra 
érvényesíthetők a Nagyvárad- 
táncbérletek.

 » K. J. 

Bálint napjához közeledve 
Gaetano Donizetti, a 19. 

század  első felének olasz ro-
mantikus zeneszerzője vígope-
ráját, a Szerelmi bájitalt tűzte 
műsorára a Kolozsvári Magyar 
Opera holnap 18.30-tól. Az ope-
ra fergeteges humora és érzelmi 
gazdagsága azonban nem csak 
a szerelmeseket hódította meg 
az elmúlt két évszázadban. Do-
nizetti alkotói sokoldalúságá-
nak bizonyítéka, hogy drámai 
művei mellett hasonlóan sike-
res vígoperák szerzőjeként is 

számontartja az utókor. A bel 
canto nagymesterének vígope-
rái a fülbemászó dallamokról 
híresek, amelyek azonban drá-
mai mélységeket is hordoznak. 
A Szerelmi bájital női főhőse, 
Adina kegyeiért két udvarló ver-
seng, akik szerelmükben nem is 
különbözhetnének jobban egy-
mástól. Vajon kit választ Adina: 
a naiv, tiszta szívű Nemorinót, 
akit már neve is „kis senkiként” 
jellemez, vagy a délceg és ma-
gabiztos, de könnyelmű Belcore 
őrmestert? Nemorino szerepé-
ben csütörtökön Bardon Tonyt, 
az opera nemzetközi karriert 

befutott szólistáját láthatja a kö-
zönség. Adina szerepében Kol-
csár Katalin, Belcore szerepében 
Sándor Csaba lép fel, Dulcama-
ra csodadoktort Sándor Árpád, 
Giannettát Antal Lívia alakítja. 
Az előadás karmestere Jankó 
Zsolt, rendezője Kürthy András. 
A szemfüles néző az előadás-
ban olyasvalakit is felfedezhet a 
színpadon, aki máskor a színfa-
lak mögött dolgozik: Tóth Már-
ton színpadmester a Szerelmi 
bájitalban Martinót alakítja, és 
idén ünnepli negyvenedik év-
fordulóját annak, hogy az opera 
díszleteinek felelőse.

Szerelmi bájital nem csak szerelmeseknek

A Kárpát-medence eredeti népzenéje, Bartók- és Kodály-feldolgozások is felcsendülnek a Nagyvárad Táncegyüttes új, Katonaének című előadásában  
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