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Elmarad a gernyeszegi Awake 
fesztivál, míg a torockói Double 
Rise fesztivált és a kolozsvári 
Jazz in the Park nemzetközi 
versenyét később szervezik meg 
a koronavírus-fertőzés terjedésé-
nek megelőzése érdekében.

 » BEDE LAURA

„M érhetetlen sajnálat-
tal közöljük, hogy az 
Awake fesztivál 2020-as 

kiadását nem szervezzük meg. Ezt a 
fájdalmas döntést a jelenlegi hazai 
és nemzetközi állapot hosszadalmas 
vizsgálata után hoztuk meg” – nyilat-
kozta pénteken Laura Coroianu fesz-
tiváligazgató. A szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közlemény szerint kihívást 
okozott a szervezőcsapatot úgy koor-
dinálni, hogy nem találkoznak egy-
mással, mert elővigyázatosságból 
otthonról dolgoznak. Mint írták, a jegy-
eladások megcsappanásával is szá-
molniuk kellett, valamint azzal, hogy 
koncerteket és egész turnékat mond-
tak le a zenekarok a koronavírus-fer-
tőzés miatt. Mindezt fi gyelembe véve 
úgy döntöttek, hogy az emberek biz-
tonságát mindenek felé helyezik, és 
lemondják az idei fesztivált, amely-
nek már negyedik éve a gernyeszegi 
Teleki-kastély adott volna otthont 
augusztus 14–16. között. Fesztiválo-
zóik fi gyelmét felhívták arra is, hogy 
a megvásárolt jegyek érvényesek lesz-
nek jövő évben, viszont igény szerint 
a belépők árát visszaadják.

Dupla napfelkelés 
és jazzverseny új időpontban
Ugyanebből a megfontolásból a to-
rockói Double Rise szervezői a feszti-

vál időpontjának elhalasztása mellett 
döntöttek. „Drága Napfelkelők! Az 
elmúlt hetek eseményei csapatun-
kat is váratlanul érték. A jelenleg 
kialakult helyzet hosszas mérlege-
lése után komoly döntést hoztunk. 
Jelenlegi állás szerint fesztiválunkat 
az eredeti időpontban valószínűleg 
nem tudnánk megrendezni, ezért az 
ötödik, jubileumi Double Rise feszti-
vált a megszokottól eltérő dátumon, 
augusztus 12–15. között szervezzük 
meg” – olvasható a rendezvény Fa-
cebook-oldalán. Mint közölték, az 
idei fellépőket az átszervezés miatt 
később jelentik be, az eddig vásárolt 
bérletek pedig természetesen az új 
dátumra is érvényesek. „Szeretnénk 
veletek együtt ünnepelni az ötödik 
dupla napfelkelést, ezért most arra 
kérünk titeket, hogy vigyázzatok ma-
gatokra és egymásra, tartsátok be a 

központi rendelkezéseket! Mossatok 
kezet, ne koslassatok, és készüljetek 
a nyárra!” – hangsúlyozzák az óvin-
tézkedések fontosságát a szervezők.

A kolozsvári Jazz in the Park szer-
vezői szintén a halasztás mellett 
döntöttek: nemzetközi versenyük 
időpontját május 1–3-ról áttették jú-
nius 25–28-ra, tehát a kincses városi 
fesztivál keretében szervezik majd. A 
fertőzés romániai és európai terjedé-
sének függvényében a teljes Jazz in 
the Park őszi időpontban (szeptem-
ber 10–13. között) való szervezését is 
számításba veszik. Az európai szinten 
legjobb kisfesztivál címét nemrég el-
nyert rendezvény nyolcadik kiadásán 
országos premierkoncertekkel vár-
ják az érdeklődőket: színpadra lép 
Kamasi Washington, Anna Calvi és 
Cécile McLorin Salvant. A további fel-
lépők között szerepel az izraeli Tatran 
együttes a törökországi Bariș Demi-
rel, a hazai zenészek: Arcuș Trio, Bog-
dan Vaida, Teodor Pop, The Mono 
Jacks. A szervezők tájékoztatása sze-
rint az előadók listája bővül majd a 
Jazz in the Park nemzetközi verseny 
győztes csapataival, illetve további 
hazai és külföldi jazzművészekkel. A 
megmérettetés keretében 136 együt-
tesből választották ki a legjobb 18-at 
12 országból: Bulgária, Svájc, Csehor-
szág, Spanyolország, Franciaország, 
Görögország, Magyarország, Olaszor-
szág, Hollandia, Szerbia, Ukrajna és 
Románia.

Virtuális fesztivál mindenki 
biztonságáért
A hétvégén új kezdeményezésként 
jelent meg a világhálón a Maradj ot-

EGY ERDÉLYI ZENEI RENDEZVÉNYT LEMONDTAK, TÖBBET ELHALASZTOTTAK – VIRTUÁLIS ESEMÉNNYEL TENNÉK KÖNNYEBBÉ A BEZÁRTSÁGOT

Módosult fesztiválidőpontok a koronavírus miatt
hon! fesztivál, amelynek szervezői 
arra buzdítják a zenei rendezvé-
nyek, klubok fellépőit – zenészeket, 
popsztárokat, előadókat –, hogy a 
következő hetekben-hónapokban 
aktívan vegyenek részt a Maradj ott-
hon! kampányban. Számos klub és 
koncerthelyszín, a legnagyobb ma-
gyarországi fesztiválok, illetve egye-
düli erdélyiként a marosvásárhelyi 
VIBE közösen indították el a virtu-
ális eseményt, amely a Facebookon 
arra ösztönzi a közönséget, hogy 
vegyék komolyan az előírásokat, és 
maradjanak otthon. Több mint száz 
magyar zenekart, előadót kértek 
fel, hogy a közös cél érdekében a 
saját felületeiken rendszeresen nyil-
vánuljanak meg bejegyzésekkel, 
fi lmekkel, közönségtalálkozókkal, 
ezeket a Maradj otthon! fesztivál Fa-
cebook-oldalán is követhetik a ra-
jongók. Ugyanez az oldal fi gyelem-
mel kíséri és ajánlja azokat a házi 
koncerteket, amelyeket az előadók 
otthonról, stúdióból közvetítenek, 
ezzel elviselhetőbbé téve a bezárt-
ságot.

„Kötelességünknek érezzük, 
hogy a klubok, fesztiválok milli-
ós létszámú közönségét – fi atalo-
kat és idősebbeket – ráébresszük 
arra, hogy ezekben a nehéz hetek-
ben-hónapokban be kell tartaniuk 
a szabályokat, és otthon kell ma-
radniuk” – fogalmazott Lobenwe-
in Norbert, az akció elindítója. A 
kezdeményezés szombaton Rúzsa 
Magdi erre az alkalomra rögzített 
feldolgozásával, a Most élsz! című 
Máté Péter-dallal indult.

A Maradj Otthon! fesztivál non-
profi t kezdeményezés, munkatársai 
társadalmi munkában vesznek részt 
benne. Támogatást, szponzorációt 
senkitől nem fogad el. Az induló 
oldal a fenti célokon túl semmilyen 
más célt nem szolgál, más tarta-
lomnak se most, se a jövőben nem 
ad otthont. A felmerülő költségek 
fi nanszírozását a VOLT Produkció 
önerőből vállalja.

 » A kolozsvári 
Jazz in the Park 
szervezői szintén 
halasztás mellett 
döntöttek: nem-
zetközi verse-
nyük időpontját 
május 1–3-ról 
áttették június 
25–28-ra, tehát 
a kincses városi 
fesztivál kere-
tében szervezik 
majd. A fertőzés 
romániai és 
európai terjedé-
sének függvé-
nyében a teljes 
Jazz in the Park 
őszi időpontban 
(szeptember 
10–13. között) 
való szervezését 
is számításba 
veszik.

A torockói Double Rise fellépőinek bejelentése az átszervezés miatt tolódik

A fesztivál Facebook-oldalán követhetők a zenekarok, előadók
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Lemondási hullám külföldön is a koronavírus-járvány miatt

Múlt heti bejelentések alapján a koronavírus-járvány miatt elmarad a világ egyik legnevesebb 
zenei fesztiválja, a júniusi Glastonbury. A szervezők még április elseje előtt lefújták az angliai 
eseményt, mivel a 270 fontos jegyek árának fennmaradó részét akkor kellett volna rendezniük 
a látogatóknak. A 2020-as fesztiválra mintegy 200 ezer látogatót vártak június 24. és 28. között. 
A fellépők sorában szerepelt Paul McCartney, Taylor Swift és Kendrick Lamar is. Szintén az elmúlt 
hét folyamán közölték, hogy idén nem rendezik meg az Eurovíziós Dalfesztivált sem. A verseny 
szervezői, valamint az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) bejelentette, hogy a rotterdami 
eseményt, ami május 12-től 16-ig tartott volna, a koronavírus-járvány miatt törlik. Az Eurovíziós Dal-
fesztivált 64 éven át rendezték meg megszakítás nélkül, a mostani az első alkalom, amikor törlik a 
versenyt. Rotterdamban 41 ország képviselője lépett volna színpadra, Magyarország nem küldött 
volna versenyzőt a dalversenyre, Romániát Roxen (Larisa Roxana Giurgiu) képviselte volna.Az Awake fesztiválra váltott jegyek visszaválthatók, de 2021-ben is érvényesek 




