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 » KRÓNIKA

M inden járványügyi szabály be-
tartása mellett szervezi meg a 

hétvégén a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont a 8. Si-
culus fesztivált a székelyudvarhelyi 
Márton Áron téren – tájékoztatta teg-
nap szerkesztőségünket a kulturális 
intézmény. Mint közleményükben 
írták, a július 20-i határidővel meg-
hirdetett versenyfesztiválra 16 erdélyi 
zenekar nevezett be.

A zsűri a zenekarok közül 14-et 
javasolt a második forduló verseny-
meghallgatására, amelyből kettő 
visszalépett. A Siculus fesztivál 
versenyprogramjában így 12 zene-
kar vesz részt: Kvab (Csíkszereda), 
Hellmeton (Szilágykraszna), 8Light 
Minutes (Temesvár), Face X Bro 
(Nagyvárad), Ede & The Barbers 
(Marosvásárhely), A Csajod (Kolozs-
vár), House of Pioneers (Sepsiszent-
györgy), The Phoenix SM (Szatmár-
németi), C-sus-2 (Székelyudvarhely), 
HóHányók (Magyarlapád – Fehér 
megye), Arzenál (Brassó), Kálmán 
Eszter Antónia, Szász Csaba (Maros-
vásárhely). Az együttesek a második 
fordulón a következő díjakra pályáz-
nak: Siculus-nagydíj – 1000 euró, 
legjobb szerzemény – 500 euró, leg-

jobb dalszöveg – 500 euró, legjobb 
énekes – 500 euró, legjobb hangszer-
szólista – 500 euró, továbbá jelentős 
fesztiválokon, városnapokon való 
bemutatkozási lehetőségek.

A szakmai zsűri tagjai: Virányi At-
tila nagyváradi származású zenész, 
a Metropol együttes frontembere, a 
zsűri elnöke, Zilahi Csaba, a Kolozs-
vári Rádió zenei szerkesztője, az erdé-
lyi gitártáborok egyik kezdeménye-
zője és szervezője, Balázs Imre József 
Kolozsváron élő, Székelyudvarhe-
lyen született költő, irodalomkriti-
kus, szerkesztő, irodalomtörténész, 
a Korunk főszerkesztő-helyettese, 
Orosz Pál Levente, rádiós szerkesztő, 
a Transilvanyum dalszerzője és éne-
kese, Koszorús Krisztina, a maros-
vásárhelyi Koszika & The HotShots 
zenekar énekese, André Ferenc köl-
tő, slammer, a kolozsvári Helikon 
folyóirat szerkesztője, Fülöp Loránd, 
a 4S Street együttes szólógitárosa, 
valamint a zsűri tiszteletbeli elnöke, 
Boros Zoltán fi lmrendező, zeneszer-
ző, televíziós szerkesztő.

A naponta 16 órától sorra kerülő 
zenekari meghallgatásokon kívül 
szakmai előadásokat és esténként 
koncerteket tartanak. Pénteken 
fellép a Siculus-nagydíjas Térerő 
és a Koszika & The HotShots zene-

kar, szombaton a tavalyelőtti Sicu-
lus-nyertes 4S Street együttes, majd 
a fesztivál utolsó napján, vasárnap 
díjazás és a nyertes zenekar előadá-
sa várható.

A járványügyi korlátozásokat fi -
gyelembe véve, a szervezők minden 
érdeklődőt maszkviselésre és a tá-
volságtartási szabályok betartására 
kérnek.

Tizenkét erdélyi zenekar száll versenybe a hétvégi Siculus fesztiválon

 » A fesztiválon 
szakmai előadá-
sokat és koncerte-
ket is tartanak.

Számos képzőművészeti, zenés, 
színházi és irodalmi program-
mal várják az érdeklődőket a 
15. Főtér Fesztiválon. A jövő 
héten zajló Nagybányai Magyar 
Napokat új helyszínen szervezik 
erdélyi meghívottakkal.

 » BEDE LAURA

A z idei Főtér Fesztivál alappil-
lérei a párbeszéd, a kapcsolat 
és az együttlét. Mindezek úgy 

lesznek jelen a jövő héten szerve-
zendő Nagybányai Magyar Napo-
kon, hogy igazodnak a világjárvány 
okozta helyzethez: kevesebb, de 
annál tartalmasabb programsoro-
zat, az eddig offl  ine kézműves vásár 
helyett online vásár lesz, és külföldi 
előadók helyett csak erdélyi fellé-
pők színesítik a fesztivált – közölték 
tegnap a szervezők.

Az idén arculatát is megújító egy-
hetes fesztivál az előző évekhez ha-
sonlóan számos képzőművészeti, 
zenés, színházi és irodalmi prog-
rammal várja az érdeklődőket a 
város főtere helyett a Cinteremben 
(Vát tér). A 2020-as Nagybányai Ma-
gyar Napokat a hivatalos Facebook- 
és weboldalon is élőben közvetítik. 
Ugyanakkor a szervezők arra kérnek 
minden résztvevőt, hogy a különbö-
ző programpontokon a kezdési idő 
előtt legyenek jelen, a torlódás el-
kerülése és az előzetes regisztráció 
miatt.

Hétfőn Thorma Jánosnak, a nagy-
bányai művésztelep jeles alakjának 
születési évfordulójára emlékeznek, 

kedden Márai-est lesz a szatmárné-
meti Északi Színház Harag György 
Társulatának jóvoltából, valamint 
levetítik az Apró mesék című fi l-
met Molnár Levente nagybányai 
születésű színművész főszereplé-
sével. Szerdán a nagybányai római 
katolikus Szentháromság-plébánia 
300. jubileumi éve alkalmából em-
léktáblát avatnak, illetve megem-
lékeznek Mezei Józsefről, a Szent-
háromság-plébánia oltárképének 
festőjéről is.

Csütörtökön kiállítások nyílnak 
meg az István Szálló művészeti köz-
pontjában: Szántó Andreász, Be-
nedek Levente, Fazakas Rita, Kiss 
Adél alkotásait tekinthetik meg 
a résztvevők. Az eseményt Horváth 
Benji költő és slammer, a kolozs-
vári Helikon folyóirat szerkesztője 
nyitja meg, ugyanakkor bemutat-
ják a Virtuális Nagybánya Egyesü-
let és N agybánya.ro által kiadott 
Nagybánya nyomai betűkben című 
albumot.

LÉZERSHOW SZÍNESÍTI A MINDEN KOROSZTÁLYT MEGSZÓLÍTÓ NAGYBÁNYAI MAGYAR NAPOK PROGRAMJÁT

Eseménydús hetet ígér a Főtér Fesztivál

Újra színpadon. A Nagybányai Magyar Napok keretében a gyergyószentmiklósi No Sugar is fellép

Előmenetel. A Csajod nevű kolozsvári zenekar is bekerült a 8. Siculus fesztivál versenyprogramjába
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Péntektől vasárnapig irodalmi 
programokból sem lesz hiány, hi-
szen közönségtalálkozó lesz Lu-
pescu Katával, a Kalózlány című 
tiniregény-sorozat fi atal írójával, 
valamint a marosvásárhelyi Látó 
folyóirat szerkesztőivel és Demény 
Péter Korona-változatok című 
könyvét is bemutatják. Színpadra 
lép a Bekecs Néptáncegyüttes Má-
tyás király igazságai című táncjá-
tékával, a közönség megtekintheti 
a Teleki Magyar Ház színjátszó tá-
borainak előadásait és a Talpalat 
néptánccsoport muzsikás tánchá-
za is szerepel a programban.

Idén az FF-diáknapok sem ma-
radnak el, de a tavalyhoz képest 
több feladatot online kell majd 
megoldani. Természetesen a gye-
rekekről sem feledkeznek meg, hi-
szen lesz térrajz, Bertóti Johanna 
zenél majd a kicsiknek, illetve az 
Nekem5nyolc vetélkedősorozat-
ban megmérethetik magukat az 
általános osztályosok. A szerve-
zők továbbá ismeretterjesztő előa-
dásokkal, kávéházakkal, emellett 
a 15. Főtér Fesztivál tiszteletére 
különleges lézershow-val és al-
bumbemutatóval vár minden ér-
deklődőt.

A 2020-as Főtér Fesztiválon fel-
lép a kolozsvári Szintaxis zenekar, 
a kézdivásárhelyi Ego Sum, a sepsi-
szentgyörgyi Térerő zenekar, a ko-
lozsvári Funkorporation együttes, 
a gyergyószentmiklósi No Sugar, 
a marosvásárhelyi Koszika & The 
HotShots és több napon keresztül 
DJ Loady is zenél. A teljes program 
megtekinthető a rendezvény hon-
lapján és Facebook-oldalán.

 »  A szervezők 
kérik a részt-
vevőket, hogy 
a különböző 
programponto-
kon a kezdési idő 
előtt legyenek 
jelen, a torlódás 
elkerülése és az 
előzetes regiszt-
ráció miatt.




