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Idén is megtartják Románia 
egyik legrangosabb zenei 
rendezvényét, a Krassó-Szö-
rény megyei Szörényordason 
szervezett Gărâna Jazzfeszti-
vált. A háromnapos szabadtéri 
koncertsorozat augusztus ele-
jén várja a minőségi muzsika 
kedvelőit, az idei, 24. kiadáson 
európai és hazai jazz-zenészek 
lépnek színpadra. 

 » KRÓNIKA

M egtartják a Krassó-Szö-
rény megyei Szörényordas 
nagy múltú zenei esemé-

nyét, amely a világ számos szögle-
téből évről évre a Bánságba vonzza 
a jazz kedvelőit: amint a szervezők 
közölték, augusztus 6. és 9. között 
várja a minőségi muzsika szerel-
meseit a 24. kiadásához érkezett 
Gărâna Jazzfesztivál. A szervezők 
úgy fogalmaznak, egy pillana-
tig sem mondtak le arról, hogy 
idén is megszervezzék a feszti-
vált. A koncerteket idén csak egy 
színpadon, az erdőkkel övezett 
Farkasréten (Poiana Luplului), a 
csodaszép természeti környezet-
ben tartják. Míg korábban más 

AUGUSZTUS ELEJÉN TARTJÁK ROMÁNIA EGYIK LEGRANGOSABB ZENEI ESEMÉNYÉT, A GĂRÂNA JAZZ FESZTIVÁLT

Idén is felcsendül a jazz Szörényordason

A szörényordasi szabadtéri jazzfesztivál augusztus 6. és 9. között várja a minőségi zene kedvelőit 

 » Egy pillanatig 
sem mondtak le 
arról, hogy idén 
is megszervezzék 
a fesztivált.

kontinensekről is érkeztek hírneves 
muzsikusok, most a járványhelyzet 
miatti utazási korlátozások miatt 
csak európai és hazai művészek 
lépnek fel a fesztiválon. A koncer-
tezők között lesznek, akik immár 
visszatérő vendégei a legnevesebb 

romániai jazzeseménynek, és olya-
nok is, akik első ízben lépnek fel a 
szörényordasi rendezvénysoroza-
ton. A szervezők olyan európai fel-
lépők nevét jelentették be, mint a 
norvégiai–svédországi RYMDEN, a 
David Helbock Trio Ausztriából, a 

Quadrivium – Markus Stockhausen 
& Jörg Brinkmann Németország-
ból, a szlovén–olasz–francia Vasko 
Atanasovski Adrabesa Quartet, a né-
metországi Edgar Knecht meets Fre-
derik Köster , a svájci Nik Bärtsch’s 
RONIN. A hazai jazz képviselői közül 
színpadra lép a Marius Pop Band, az 
Emi Drăgoi Group és a Van Der Cris. 
A programról további részleteket a 
későbbiekben közölnek a szervezők. 
Jegyek a Bilete.ro honlapon lesz-
nek megvásárolhatóak korlátozott 
számban, mivel a járványügyi intéz-
kedéseknek megfelelően csak annyi 
résztvevőt engednek be a fesztivál-
ra, amennyien részt vehetnek sza-
badtéri rendezvényeken. Idén csak 
a rendezvény teljes időtartamára 
érvényes bérletet lehet váltani, 360 
lejes áron. Ha valaki megváltja a bér-
letet, de valamilyen okból nem tud 
részt venni az eseményen, a 2021-es 
kiadásra érvényes lesz a bérlete – kö-
zölték a szervezők. További részletek 
a https://www.garana-jazz.ro hon-
lapon találhatóak. A szörényordasi 
rendezvényt első ízben 1997-ben 
szervezték meg, azóta minden év-
ben körülbelül tízezres közönséget 
vonz a szépséges természeti környe-
zetben felcsendülő muzsika. A bán-
sági település német nevét (Wols-
berg, vagyis farkashegy), a közeli 
hegyről kapta.
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 » GERGELY IMRE

Gyergyószentmiklóson is újraindul 
a színházi élet: Tamás Boglár és 

Bartha Boróka színésznő felolvasó-
színházi előadást mutat be Botházi 
Mária Biorobot című könyve alapján. 
Míg más években június közepén az 
évad zárására készültek a színházak, 
most új bemutatót hirdettek meg a 
gyergyói Figuránál: csütörtökön mu-
tatják be a karanténidőszakban épült 

szabadtéri színpadon a felolvasószín-
házi előadást. A színésznők elmond-
ták, kortárs darabot kerestek, amelyet 
két nő játszhat el, és mivel nem talál-
tak megfelelőt, úgy gondolták, Bot-
házi Mária népszerű tárcái, glosszái 
kiválóak lehetnek egy előadáshoz. 
Mivel ezek közül az írások közül több 
egyes szám első személyben íródott, 
színházi monológokként is megállják 
a helyüket. „Az öniróniával átszőtt 
szövegekből mindenki magára, kör-

nyezetére ismerhet. A szerző fi nom 
humorral, őszintén mutatja be a mi 
kis erdélyi, beszűkült társadalmun-
kat. Azonosulni tudunk vele, és így 
meg tudunk bocsátani magunknak 
is” – hangzott el az előadást beharan-
gozó tegnapi sajtótájékoztatón. Az al-
kotók rámutattak, válogattak Botházi 
Mária írásai közül, hogy az egyórásra 
tervezett előadásban megjelenhes-
sen a szingli nő, a családanya, a férj 
vagy a gyermek nézőpontja is. Akik 
a színházi előadásra ellátogatnak, 
azoknak a járványügyi helyzet miatt 
számos szabályt be kell tartaniuk. A 
jegypénztárnál megfelelő távolságot 
kell tartani a sorban, majd egymás-
tól két méterre elhelyezett székeken 
helyet foglalva maszkot kell viselni 
az udvaron is az előadás teljes ideje 
alatt. Mivel a szabadtéri színház idő-
járásfüggő is, elképzelhető, hogy az 
eső miatt el kell halasztani a bemu-
tatót. Ha így alakul, akkor nem csü-
törtökön, hanem pénteken 20 órától 
kezdődik az új premier – mondta 
el Albu István igazgató. Hozzátette, 
mindenkit arra biztatnak, hogy jár-
jon színházba a megváltozott körül-
mények közt is. Mint elhangzott, új 
jelmondatként is értelmezhető fel-
szólítással „provokálják” a nézőket: 
„Gyere színházba! Nem mersz?!” Erre 
persze a székely hozzáállást várják: 
„Ki? Én ne mernék???”

„Boldogok vagyunk, hogy végre 
játszhatunk. Ebben a nyárra kinyúló 
évadban, július 10-én még egy új pro-
dukció várható a Figuránál. Ez lesz a 
Shakespeare Összes Röviden, azaz a 
S. Ö. R.” – részletezte az igazgató.

A Biorobotot adja elő a gyergyói Figura

 » Az egyórásra 
tervezett előa-
dásban megjele-
nik a szingli nő, 
a családanya, a 
férj és a gyermek 
nézőpontja is.
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Zenés versek 
a Mikó-várban

A Csíki Játékszín zenés-verses estre 
várja a közönséget: péntek este 20 

órától a Mikó-várban tartják a Transyl-
vanian Bú Boys zenekar Jack Cole da-
laiból című koncertjét. Kovács András 
Ferenc 1988 és 1995 között, nagyszerű 
szerepjátékot vállalva, dalok formá-
jában adta közre Jack Cole amerikai 
költő negyven versét, amelyeket 
kötetben való megjelenésük után, 
1997 decemberében az akkor még 
színinövendék Fazekas Ernő (hegedű, 
ének), Márton Lóránt (gitár, ének) és 
Nagy Csongor (gitár, zongora, ének) 
megzenésítve adott elő. A Transyl-
vanian Bú Boys koncertje azóta már 
legendás hírnévnek örvend, és kiváló 
szórakozást nyújt fi atal és idősebb 
generációnak egyaránt – olvasható a 
társulat közleményében. Az alko-
tó-előadók így írnak a Jack Cole da-
laiból című koncertjükről: „Hol volt, 
hol nem volt... Inkább nem? Inkább 
igen! Volt egyszer anno egy maroknyi 
lelkes színészjelölt – még főiskolás, 
egy költő meg egy Daloskönyv és… a 
pacsirta. Mi lett mindebből, ó egek! 
Átköltés, megzenésítés és játék – min-
den, ami belefér egy közel másfél órás 
lírai koncertbe, abba, amely eszmélé-
sünk, kisebbségi létünk, szerelmünk 
és gyűlöletünk, nekirugaszkodásunk, 
lázadó és belenyugvó énünk vidáman 
szomorkás albumát is végiglapoztatja 
velünk.” A koncertre a jegyek ára 30 
lej, belépők válthatók a helyszínen 
kezdés előtt egy órával. A koncerten 
a járvány okozta korlátozások miatt 
maximum 150 személy vehet részt, 
akik érkezési sorrendben léphetnek 
majd be a helyszínre. (Krónika)Tamás Boglár és Bartha Boróka adja elő a Biorobot című könyv alapján készült produkciót




