
A Bohém rapszódiát és A vadon 
hívó szavát vetítik, valamint 
élőkoncertet is adnak pénteken 
és szombaton a Kolozsvár Aréna 
szabadtéri részében.

 » BEDE LAURA

S zabadtéri fi lmvetítéseknek, koncert-
nek, stand-up comedy műsornak ad 
otthont a hétvégén a Kolozsvár Aré-

na egy része, amelyet a járványügyi szabá-
lyoknak megfelelően alakítottak át – tájé-
koztatott a Kolozs Megyei Tanács, amely 
a Spotlights rendezvényszervező-ügynök-
séggel kötött partnerséget. Az eseményso-
rozat pénteken 20.30-kor kezdődik, amikor 
egy óriási LED-képernyőn vetítik a Bohém 
rapszódia (Bohemian Rhapsody) című fi l-
met, amely a Queen zenéjének és a banda 
rendkívüli énekesének kirobbanó történe-
te. A nézők tanúi lehetnek a zenekar üstö-
kösszerű felemelkedésének meghatározó 
dalaik és forradalmi hangzásuk révén, 
Freddie Mercury féktelen életvitelének, a 
bandára gyakorolt hatásainak. Továbbá 
dicső visszatérésüknek a Live Aiden, ahol 
a már súlyos betegséggel küzdő Mercu-
ryval az élen a rocktörténelem egyik leg-
nagyszerűbb koncertjét adták.

Szombaton 19 órától a kolozsvári Gri-
mus zenekar ad élő koncertet, majd fél 
óra múlva a klasszikus irodalmi mű 
alapján készült A vadon hívó szava új 

életre kelti Buck történetét. Az imádni-
való kutya kényelmes városi élete fene-
kestül felfordul, amikor váratlanul mesz-
szire szakad kaliforniai otthonától, és az 
alaszkai Yukon terület zord vadonjában 
találja magát az 1890-es évek aranyláza 
idején. A postaszánt húzó kutyacsapat 
legújabb tagjaként – majd később vezé-
reként – Buck élete kalandját éli át, s vé-
gül megleli valódi helyét a világban, mi-
dőn a maga ura lesz. Az élő felvételeket 
animációval ötvöző A vadon hívó szava 
(The Call of the Wild) a legújabb trükk-
technológiát hasznosítva varázsolja ál-
lati szereplőit is fotorealisztikus, érző 
lényekké.

Vasárnap este pedig román humoris-
ták országos premierműsorát tekinthetik 
meg az érdeklődők. A szervezők számára 
fontos a résztvevők biztonsága, ezért a 
koronavírus-járvány terjedésének meg-
akadályozása érdekében minden óvin-
tézkedést betartanak. A hatóságok által 
elrendelt szabályok alapján az ötszáz fős 
közönség tagjai kétméteres távolságra el-
helyezett székeken foglalnak helyet, a vé-
dőmaszk viselete az esemény teljes idején 
kötelező. A bejáratnál megmérik a részt-
vevők testhőmérsékletét, és az elfoglalt 
területet mindent esemény előtt és után 
fertőtlenítik. Jegyek az Entertix.ro oldal-
ról vásárolhatók.
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Lionel Richie életéről 
készül musical

Musicalfi lm készül Lionel Richie életéről 
a Walt Disney fi lmstúdióban – szá-

molt be róla a The Hollywood Reporter. 
A produkció, amelynek forgatókönyvét Pete 
Chiarelli írja, az All Night Long munkacímet 
kapta. A cím Richie 1983-as számára utal, 
ami annak idején felkerült a zenei toplis-
ta csúcsára. A fi lm a hollywoodi szaklap 
értesülése szerint az Abba dalaiból készült 
Mamma Mia! musicalfi lmhez hasonlóan 
Richie számaiból formál kerek történetet, 
ugyanakkor a zenész életét is beleszövi. 
A Disney moziban akarja forgalmazni 
a fi lmet, mivel az utóbbi években több 
híres zenészről szóló kasszasiker, köztük a 
Rocketman és a Bohém rapszódia is jelezte, 
hogy ez a téma érdekli a közönséget.

Richie a nyolcvanas évek zenei sztárja 
volt. Legnépszerűbb számai közé 
tartozik az All Night Long, a Hello, a 
Say You, Say Me, az Endless Love és 
Dancing on the Ceiling is. Több mint 90 
millió lemezét vették meg világszerte, és 
négy Grammy-díjat nyert. A We Are the 
World című számot együtt írta Michael 
Jacksonnal. (Hírösszefoglaló)

ÓRIÁSI LED-KÉPERNYŐN VETÍTENEK KÉT AMERIKAI ALKOTÁST A HÉTVÉGÉN A KINCSES VÁROSBAN

Film- és koncertélmény Kolozsváron

Pénteken a Queen zenekar történetébe nyújtanak betekintést a kincses városi arénában
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