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Elhunyt Erick Morillo
világhírű DJ

Meghalt 49 éves korában Erick 
Morillo nemzetközileg elismert 
DJ, az I Like to Move it című 
sláger megalkotója – írta az MTI a 
BBC.com beszámolójára hivat-
kozva. A helyi rendőrség közlése 
szerint holtan találták otthoná-
ban, Miami Beachen. Halála egy 
hónappal azután következett 
be, hogy letartóztatták, amiért 
szexuálisan zaklatott egy másik 
DJ-t, amikor közös fellépése volt a 
nővel. Morillo tagadta a szexuális 
zaklatás vádját, de végül feladta 
magát, miután az ilyen esetek-
ben alkalmazott tesztvizsgálat 
gyanúsítottként azonosította őt. 
Pénteken lett volna egy bírósági 
meghallgatása. Morillo 1994-ben 
Reel 2 Reel néven adta ki az I Like 
to Move it című dalát, amely retró 
slágerként újabb sikereket ért el, 
amikor feldolgozták a 2005-ös 
Madagaszkár című animációs 
fi lm betétdalaként.

Lou Reed legendás albuma
deluxe kiadásban jelent meg
Több mint három évtizeddel 
eredeti megjelenése után rend-
kívül igényes, deluxe kiadásban 
vehetik újra kezükbe a gyűjtők 
a hét éve elhunyt Lou Reed New 
York című albumát. A rajongók 
és a kritika egyaránt Lou Reed 
szólópályafutása egyik legjobb 
lemezeként tartja nyilván a New 
Yorkot. A korong most limitált 
példányszámban, exkluzív cso-
magolásban érhető el: a doboz-
ban három CD, két vinyl és egy 
DVD, valamint fotókkal illusztrált 
füzet is található – tájékoztatta 
a Warner kiadványát Magyaror-
szágon forgalmazó Magneoton az 
MTI-t. A New York albumon Lou 
Reed mellett Mike Rathke gitáro-
zott, aki 1987-ben csatlakozott a 
Velvet Underground egykori ala-
pítójának zenekarához. A basz-
szusgitáros Rob Wasserman volt, 
a dobos pedig Frad Maher, az 
anyag koproducere, de Reed két 
szám (Last Great American Whale 
és Dime Store Mystery) erejéig a 
Velvet dobosát, Moe Tuckert is 
elhívta a felvételekre, amelyek a 
New York-i Mediasound stúdió-
ban zajlottak. A tizennégy dalból 
álló ciklussal a New Yorkban 
született, élt és alkotott zenész 
egyfajta tiszteletét fejezi ki a 
metropolisz iránt. A kiadványnak 
némi magyar vonatkozása is van: 
a borítófotót, amelyen Reed öt 
alakja látható, a világhírű magyar 
származású fotóművész, Brassaï 
(Halász Gyula) 1931-es képsoro-
zata, a New York-i Metropolitan 
Museumban látható Big Albert’s 
Gang inspirálta.

REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES A HÁROMÁLLOMÁSOS DOUBLE RISE-SOROZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

Turnézik a napfelkelők fesztiválja

A Double Rise-turné keretében a marosvásárhelyi Koszika & The HotShots is koncertezik

Nézők nélkül szervezik meg szombaton Gyergyószentmiklóson a Székelyföldi Lovas Ünnepet

A Tokos zenekar és barátai, a 
Koszika & The HotShots és a 
No Sugar lép színpadra a ma 
kezdődő Double Rise-turné 
keretében. A járvány miatt 
elhalasztott fesztivált pótló 
koncertsorozat helyszínei: 
Torockó, Csíkszereda és Sepsi-
szentgyörgy.

 » BEDE LAURA

A z idén ötödik születésnapjára 
készülő Double Rise fesztivál 
2020-ban, a nemzeti össze-

tartozás évében több szempontból 
is rendhagyó módon ünnepel. A kor-
látozások miatt három különböző 
helyszínen, az előírásokat messze-
menőkig fi gyelembe véve, összművé-
szeti programmal jelentkezik mától 
szombatig – tájékoztatták szerkesz-
tőségünket a szervezők. Mint írták, 
a Fehér megyei rendezvényt idén a 
járványügyi helyzetre való tekintet-
tel elhalasztották, ezzel egy időben 
azonban ígéretet tettek arra, hogyha 
rajtuk múlik, találkoznak közönsé-
gükkel. Ennek érdekében meghirdet-
ték a Double Rise on Tour, másként 
Double Rise Kulturális Napok ren-
dezvénysorozatot.

A turné fellépői között szerepel a 
kolozsvári Tokos zenekar, valamint 
barátaik, Berecz István örökös arany-
sarkantyús táncos, Kacsó Hanga Bor-
bála, a Muzsikás együttes szólistája, 
valamint ifj . Vidnyánszky Attila, a 
Kárpát-medencei színházi élet egyik 
legmeghatározóbb tehetsége. A ren-

dezvény Trianonra emlékező nép-
zenei-néptáncos-verses előadását a 
marosvásárhelyi Koszika & The Hot-
Shots, illetve a gyergyószentmiklósi 
No Sugar koncertje követi, ezáltal 
kiteljesítve a Double Rise fesztivál 
eredetileg is összművészeti, a hagyo-
mányostól a kísérleti produkciókig 
terjedő zenei küldetését.

A szervezők szerint a Double Ri-
se-turné idei missziója, hogy a ki-
alakult járványhelyzetben a magyar 
kulturális élet, illetve a Trianonra 
emlékező programok hiányát vala-
melyest pótolja. A turné a minden-
kori házigazdához hűségesen ma 18 
órakor Torockón, a fesztivál eredeti 

helyszínén debütál. Ezt követően 
pénteken 18 órakor Csíkszeredá-
ban, majd záróakkordként, szom-
baton 18 órától Sepsiszentgyör-
gyön állomásozik.

A rendezvénysorozat minden 
állomása ingyenes, azonban össz-
hangban a járványügyi szabályok-
kal csak azokat tudják beengedni 
a helyszínekre, akik előzetesen re-
gisztrálnak. A regisztrációs felület 
az egyes helyszínek Facebook-ese-
ményeinél található. A regisztrál-
tak számára e-mailben elküldik az 
esemény pontos helyszínét, kez-
dési időpontját és a rendezvény 
házirendjét.

 » A szervezők 
szerint a Double 
Rise-turné idei 
missziója, hogy 
a kialakult jár-
ványhelyzetben 
a magyar kultu-
rális élet, illetve 
a Trianonra emlé-
kező programok 
hiányát valame-
lyest pótolja. 
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 » GERGELY IMRE

Egynapos lesz idén a háromnapos-
ra tervezett Székelyföldi Lovas 

Ünnep, amelyet ezúttal nézők nélkül 
szerveznek a gyergyószentmiklósi 
lovaspályán. Az érdeklődőket kifeje-
zetten kérik: kerüljék el a helyszínt, 

és online kövessék az eseményeket. 
„Más években hívtuk, vártuk az em-
bereket a lovaspályára, és most – 
rosszul esik kimondani is – arra kell 
kérjek mindenkit, súlyos büntetések 
elkerülése érdekében maradjanak 
távol” – áll Bajkó Tibornak, a főszer-
vező Krigel SK vezetőjének felhívásá-

ban. Mint ismeretes, a járványhely-
zet miatt tilos az 500 főnél nagyobb 
létszámú szabadtéri rendezvények 
megszervezése, és a szombaton tar-
tandó díjugrató és rönkhúzató verse-
nyek résztvevői, kísérői, valamint a 
rendezők száma már eléri ezt. Emiatt 
nem fogadhatnak nézőket – mutatott 
rá Bajkó. Szombaton megrendezik 
a székelyföldi regionális díjugrató 
bajnokság döntőjét, és az idén lét-
rehozott székelyföldi rönkhúzató 
bajnokság első, gyergyószentmik-
lósi fordulóját. A díjugratók három 
megyéből érkeznek, a rönkhúzató 
versenyre helyi, illetve környékbeli 
gazdákat hívtak meg.

A 8.30-tól várhatóan 19 óráig tar-
tó eseménysor a Gyergyó Tv és a 
Székelyföldi Lovas Ünnep hivatalos 
közösségi oldalán követhető élő-
ben, több kameraállásból közve-
títve – ismertetik a szervezők. Ha 
a járványhelyzet mérséklődik, és a 
korlátozásokat feloldják, idén ősszel 
megszervezik az idei Székelyföldi 
Lovas Ünnep „második felvonását”, 
október 10-re terveznek egy látványo-
sabb, gazdagabb programot – közöl-
te Bajkó Tibor, aki reméli, arra már 
meghívhatja a nézőket. Ha azonban 
akkor is tilos lesz a nagyobb létszá-
mú rendezvények szervezése, a má-
sodik esemény elmarad.

Székelyföldi Lovas Ünnep ezúttal csak online

 » Online követ-
hető a Székely-
földi Lovas Ünnep 
idei kiadása.




