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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

E lhunyt Peter Green brit blues-
rock gitáros és dalszerző. Ha-

láláról szombaton számolt be a 
családja – olvasható a Hvg.hu 
portálon. A legendás zenész a 
Fleetwood Mac együttes további 
nyolc tagjával együtt 1998-ban 
került be a Rock and Roll Híressé-
geinek Csarnokába. Az együttes 
leghíresebb számai közé tarto-
zik az Albatross és a Black Magic 
Woman. Peter Green 1946-ban 
született Londonban zsidó mun-
káscsaládban. Gyermekkorától 
vonzotta a zene, nagy rajongója 
volt az olyan amerikai blueszené-
szeknek, mint B.B. King és Muddy 
Waters. 11 évesen kezdett gitároz-
ni, és 15 évesen már professzioná-
lis színvonalon játszott a hangsze-
ren. Egy instrumentális bandával, 
Peter B Looners együttesével állt 
először színpadra, majd a Bluesba-
kers együttesben vette át példaké-
pe, Eric Clapton helyét.

Green a Bluesbakers tagjaival és 
John McVie-vel együtt alakította 
meg a Fleetwood Mac együttest 
1967-ben Londonban. Az Albat-
ross című szám, amelyet Green 
komponált, a banda első nagy 

sikere lett 1968–69-ben, és rög-
tön a brit zenei színtér élvonalába 
repítette őket. A gyors sikernek 
azonban megvolt az ára, Green 
a médiafelhajtástól kábítószerrel 
próbált menekülni. „A legrosz-
szabb, ami életemben történt 
velem, a drogozás, a legjobb pe-
dig, amikor a toplista csúcsára 
értünk” – idézte fel később. Green 
1970-ben vált meg az együttestől a 
kábítószerek okozta skizofréniája 
miatt. Hosszú ideig kezelték men-
tális problémái miatt. A hetvenes 
években szinte teljesen eltűnt a 
zenei életből, mint erről később 
elmondta: sokáig élt az utcán és 
egy izraeli kibucban.

A Fleetwood Mac új felállásban 
közben újabb sikereket ért el, Ru-
mours című 1977-es albumukból 
világszerte több mint 40 millió 
példány fogyott. Green szólóban 
folytatta pályafutását, majd 1996-
ban egy új együttessel futott be is-
mét igazán. A Peter Green Splinter 
Groupnak számos lemeze jelent 
meg, míg 2004-ben fel nem osz-
lottak. A szakértők már életében 
a blues igazi legendájának tar-
tották, az elmúlt évtizedek egyik 
legnagyobb hatású gitárosaként 
beszéltek róla. 

Meghalt Peter Green gitáros
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Kulturális központ alakul 21 millió euróból Tordán
Felújítják, és kulturális központtá alakítják európai uniós forrá-
sokból a régi törvényszék épületét a Kolozs megyei Tordán. „A 
kulturális központ a már korábban is rendezett eseményeknek, 
valamint új programoknak is helyet adna. Az önkormányzat alá-
rendeltségébe tartozó intézményben egyaránt szervezhet esemé-
nyeket a helyi magyar közösség, valamint a román közösség is” 
– nyilatkozta Csép Leylla helyi RMDSZ-es tanácsos. Hozzátette, a 
felújítások nemcsak belső termekre vagy a homlokzatra vonat-
koznak, hanem az épület belső kertjét és a körülötte lévő közterü-
leteket is felújítják. A munkálatok befejezését 2023-ra tervezik. 
A projekt értéke több mint 21 millió euró.

Színházi esték a Mikó-vár-
ban címmel hirdet előadás-
sorozatot a Csíki Játékszín. 
Ennek keretében július 
végén már két előadás is 
látható lesz a csíkszere-
dai reneszánsz várkastély 
udvarán.

 » B. L. J.

A Mikó-várba költöznek a Csí-
ki Játékszín előadásai – tá-

jékoztatta szerkesztőségünket 
a csíkszerdai teátrum. A rene-
szánsz várkastély udvarán szer-
dán 20 órától Márdirosz Ágnes 
(a Csíki Játékszín színésznője) 
Szép Fehér Annácska című bal-
ladaestje tekinthető meg. Szép 
Fehér Annácska történetében 
egy zaklatott lelkületű asszony 
osztja meg szerencsétlen sorsát 
a közönséggel gyimesi és mold-
vai csángó balladák rituális 
fi nomságú hangulatán keresz-
tül. Az előadás különlegessé-
ge, hogy színházi körülmények 
között a Csíki Játékszín legelső, 
1999/2000-as évadában volt lát-
ható. Márdirosz Ágnes színésznő 
azóta kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal játszotta a produkciót 
néptánctáborokban, magyarórá-
kon, de turnézott az előadással 
az Amerikai Egyesült Államok-
ban is.

A Színházi esték a Mikó-vár-
ban elnevezésű előadás-soro-
zat keretében péntek 20 órától 
a Transylvanian Bú Boys Jack 
Cole dalaiból című koncertjén 
vehet részt a közönség. Kovács 
András Ferenc 1988 és 1995 kö-

zött nagyszerű szerepjátékot 
vállalva, dalok formájában adta 
közre Jack Cole amerikai költő 
negyven versét. Ezeket kötetben 
való megjelenésük után, 1997 
decemberében az akkor még 
színinövendék Fazekas Ernő 
(hegedű, ének), Márton Lóránt 

(gitár, ének) és Nagy Csongor 
(gitár, zongora, ének) megzené-
sítve adta elő. A Transylvanian 
Bú Boys koncertje azóta már 
legendás hírnévnek örvend, és 
kiváló szórakozást nyújt fi atal és 
idősebb generációnak egyaránt. 
Jegyek a helyszínen válthatók.

 BALLADAESTET ÉS KONCERTET SZERVEZNEK A CSÍKSZEREDAI VÁRKASTÉLYNÁL

Zenés műsor a Mikó-várban

A Szép Fehér Annácska különlegessége, hogy színházi körülmények 
között a Csíki Játékszín legelső, 1999/2000-as évadában volt látható

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
CS

ÍK
I J

ÁT
ÉK

SZ
ÍN

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
FL

EE
TW

O
O

D 
M

AC
 N

EW
S

Peter Greent már életében a blues igazi legendájának tartották




