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Bábelőadást, zenés produkci-
ót, folklórműsort és jubileumi 
darabot is megtekinthetnek 
az érdeklődők a következő 
időszakban Nagyváradon. 
A Szigligeti Színház három 
társulatának saját produkcióit, 
valamint meghívott előadáso-
kat is színre visznek.

 » B. L. J.

J úliusban és augusztusban több 
szabadtéri előadást tűz műsorá-
ra a nagyváradi Szigligeti Szín-

ház: a vár nyári színpadán meghí-
vott előadásokat, illetve a teátrum 
három társulatának saját produk-
cióit, köztük új bemutatókat is lát-
hat a közönség. A Szigligeti nyári 
esték eseménysorozatot a Lilliput 
Társulat szabadtéri bemutatója, a 
Piri és a farkas nyitja. A klasszikus 
Grimm-mesén alapuló, vásári és 
burleszk elemekkel tarkított előa-
dást Lélek Sándor Tibor viszi szín-
re; Balogh Judit, Birtalan Katalin, 
Lélek Sándor Tibor, Németi Emese 
és Szentpéteri Lenke játékát Varga 
Imre kíséri zongorán. Az előadás-

NÉPSZERŰ DARABOKAT ÉS EGY ÚJ IMPROVIZATÍV ELŐADÁST LÁTHAT A KÖZÖNSÉG A NAGYVÁRADI VÁR NYÁRI SZÍNPADÁN

Műsorkavalkád a Szigligeti nyári estéken

A Bányavirág egy peremvidék antihőseinek tragikomikus történetét mutatja be humoros-ironikus módon

 » A Szigligeti 
nyári estéket a 
Lilliput Társulat 
szabadtéri bemu-
tatója nyitja.

ban látható bábokat Tomos Tünde 
készítette. A bemutató június 27-én 11 
órától lesz a római katolikus püspöki 
palota hátsó udvarán található amfi -
teátrumban. Jegyek kizárólag a jegy-

pénztárban kaphatók – tájékoztatta 
szerkesztőségünket a teátrum.

Július 2-án, 3-án és 4-én este 
fél kilenctől a szatmárnémeti Ha-
rag György Társulat színművészei 
mutatják be Paravarieté című új 
előadásukat a várszínpadon. A 
Paravarieté zenés porondján nem 
légtornászok, állatidomárok vagy 
bizarr hősök lépnek fel, hanem hét-
köznapi emberek, akiknek abszurd 
élethelyzetei legalább annyira ér-
dekesek, mint egy-egy tökélyre fej-
lesztett cirkuszi szám. A rekesziz-
mokat megdolgoztató előadásra a 
2019/2020-as évben fel nem hasz-
nált bérletek is érvényesíthetők. 
Az érvényesítéshez, az érdeklődők 
forduljanak személyesen vagy tele-
fonon, a 0259-401140-es számon a 
jegypénztár munkatársaihoz.

A márciusban elmaradt ünnepi, 
szám szerint ötvenedik előadásával 
tér vissza a Bányavirág. Az elmúlt 
évadok egyik legnépszerűbb előa-
dása egy peremvidék antihőseinek 
tragikomikus történetét mutatja be, 
a szerzőre, Székely Csabára jellemző 
humoros-ironikus módon. A jubile-
umi előadásra július 11-én, 20.30-tól 
kerül sor a várszínpadon (esőnap: 

július 12., 20.30). A produkcióra a 
márciusban megváltott jegyek is fel-
használhatók. A Bányavirág című 
előadást továbbá július 25-én 20.30-
tól lehet megtekinteni (esőnap: július 
26., 20.30).

A Szigligeti nyári esték program-
jában Székely Csaba drámatriló-
giájának második része, a Bánya-
vakság is helyet kapott: ezúttal a 
polgármesteri székért folytatott harc 
jellegzetes szereplőinek groteszk 
élethelyzeteit láthatjuk színpadon. 
Az előadásra július 17-én 20.30-tól 
(esőnap: július 24., 20.30), illetve 
augusztus 1-jén 20.30-tól (esőnap: 
augusztus 2., 20.30) kerül sor.

Augusztus hónap folyamán mutat-
ja be a Szigligeti Társulat a Botos Bá-
lint rendezésében készülő improviza-
tív előadását, amelynek munkacíme 
Főnixterv. A bemutatóra a tervek sze-
rint augusztus 15-én kerül sor, a pro-
dukcióról bővebben a későbbiekben 
tájékoztatják a közönséget.

A Nagyvárad Táncegyüttes két 
előadással vesz részt a Szigligeti nyári 
esték programsorozatban: július 5-én 
20.30-tól (esőnap: július 6., 20.30) 
az együttes zenekara ad koncertet, 
amelynek repertoárján az elmúlt 
évadok előadásainak zenei anyaga 
lesz látható-hallható; augusztus 5-én 
20.30-tól pedig (esőnap: augusztus 6., 
20.30) az Amikor a pásztor... című fol-
klórelőadást tűzik műsorra. Mindkét 
produkciót a várszínpadon láthatják 
az érdeklődők.

A Szigligeti nyári esték előadásai-
ra jegyek a színház jegypénztárában 
(nyitva kedden és csütörtökön 10–19, 
szerdán és pénteken 13–19 óra között), 
valamint online, a www.biletmaster.
ro oldalon kaphatók. A szervezők fel-
hívják az érdeklődők fi gyelmét, hogy 
a helyszínen nem zajlik jegyértéke-
sítés. A fel nem használt jegyek és 
bérletek érvényesítéséről bővebb tájé-
koztatást a 0259-401140-es (jegypénz-
tár), illetve a 0772-298994-es (Miklós 
Irén közönségszervező) telefonszá-
mon kaphatnak. Az előadásokról és 
a Szigligeti nyári esték programsoro-
zatról részletes információk a www.
szigligeti.ro oldalon olvashatók. Esős 
napokon a nézőket telefonon, illetve 
okostelefonnal rendelkezőket a Festiv-
App applikáción keresztül értesítik.
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A Nagyvárad Táncegyüttes az Amikor a pásztor... című előadással vesz részt a Szigligeti nyári estéken

 » KRÓNIKA

Az 1957 és 2000 közötti időszak 
nem demokratikus rendszereiben 

született, részben eddig ismeretlen kí-
sérleti és underground zenei tartalma-
kat teszi elérhetővé egy új projekt. Az 
Unearthing the Music adatbázisa öt je-
lenlegi EU-tag összefogásával valósult 
meg. A vizsgált underground kultúra 
által megismerhető a közelmúlt szólás- 
és mozgásszabadsága, tudásáramlása, 
de megtudhatjuk azt is, miként volt le-
hetséges ennyire különböző országok-
ban megőrizni a teremtő gondolkodást, 
és életre hívni az önkifejezés új formáit 
– közölték a szervezők tegnap az MTI-
vel. Az Unearthing the Music adatbá-

zisban mind a volt szocialista tömb 
országaiból, mind az egykori jobbol-
dali autoriter berendezkedésű államok 
területeiről származó dokumentumo-
kat feldolgozza. Az együttműködés öt 
EU-tagország együttműködésével va-
lósult meg, a vizsgált országok között 
szerepel Németország, Spanyolország, 
Portugália, Görögország, Lengyelor-
szág, Csehország, Szlovákia, Magyaror-
szág, Románia, Oroszország, Ukrajna, 
Fehéroroszország, Észtország, Lettor-
szág, Litvánia, Horvátország, Szerbia, 
Szlovénia, Észak-Macedónia, Bosz-
nia-Hercegovina, Bulgária, Albánia, 
Koszovó, Grúzia és Azerbajdzsán. Mint 
írták, a projekt kutatói számára komoly 
kihívást jelent megtalálni azokat az el-

veszett, kallódó, akár rejtőzködő hang-
zó és képi felvételeket, amelyek ma-
gánszemélyeknél, esetleg archívumok 
mélyén lappanganak. Ezért kérik mind-
azokat, hogy akik az érából származó 
és az underground vagy experimen-
tális zenéhez köthető (punk, kísérleti 
dzsessz, elektronikus zene, komputer-
zene, stb.) bármilyen hangzó vagy vizu-
ális felvétellel, koncertfotókkal, esetleg 
egyéb dokumentummal rendelkeznek, 
járuljanak hozzá az adatbázis lehetsé-
ges bővüléséhez, és vegyék fel velük 
a kapcsolatot az underground.zene@
gmail.com e-mail-címen augusztus 
10-ig. Az eddig fellelt archív anyagok 
között már most bárki szabadon bön-
gészhet az Umscene adatbázisában. 

A magyar részben részletes informáci-
ók olvashatók mások mellett a 180-as 
Csoportról, a Bizottságról, a Balaton-
ról, Molnár Gergelyről, Kurtág György-
ről, Ligeti Györgyről, Lukin Gáborról, 
az Illésről, a Kontroll Csoportról, Bin-
der Károlyról, Hortobágyi Lászlóról, 
Kistamás Lászlóról, a Sziámiról, Ru-
paszov Tamásról, Ungváry Tamásról, 
Szemző Tiborról, a Trabantról vagy a 
Vágtázó Halottkémekről. A kezdemé-
nyezés nemcsak arra szolgál, hogy 
különleges zenei felfedezésre invitálja 
az érdeklődőket, ugyanis a vonatkozó 
országok underground és experimen-
tális zenéin keresztül komplexebb kép 
alakul ki a kontinens történelméről – 
áll a kommünikében.

Európai zenei adatbázis épül a múlt kísérleti dallamaira

 » A kezdemé-
nyezés nemcsak 
arra szolgál, 
hogy különleges 
zenei felfedezésre 
invitálja az érdek-
lődőket, ugyanis 
a vonatkozó 
országok under-
ground zenéin 
keresztül komp-
lexebb kép alakul 
ki a kontinens 
történelméről.




