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VENDÉGELŐADÁSOKAT IS FELSORAKOZTATÓ FESZTIVÁLLAL ÉS MINIÉVADDAL NYITJA MEG ISMÉT KAPUIT A NAGYVÁRADI TEÁTRUM

Színházi szemle az újranyitó Szigligetiben
A 8. HolnapUtán Fesztivállal 
és miniévaddal nyitja meg 
újból kapuit csaknem féléves 
kényszerszünet után a nagy-
váradi Szigligeti Színház, 
amely három bemutatóval 
és vendégelőadásokkal várja 
nézőit – közölte a teátrum.

 » KRÓNIKA 

C saknem hat hónapnyi kény-
szerszünet után, szeptem-
ber 20-ától ismét szervez 

beltéri előadásokat a nagyváradi 
Szigligeti Színház. Az újranyi-
tást meghívott előadásokkal, új 
bemutatókkal, illetve az előző 
évadból elmaradt bérletes előa-
dások pótlásának megkezdésével 
ünnepli a nagyváradi teátrum – 
teszi mindezt egy rendhagyó Hol-
napUtán Fesztivál keretében. Az 
utóbbi években nagy népszerű-
ségnek örvendő színházi sereg-
szemle 2020-as, újratervezett ki-
adásának jelmondata: „Szabad 
a színház!” A színházi előadás 
teljes időtartama alatt, belépés-
től távozásig, kötelező az orrot 
és szájat eltakaró maszk viselése. 
A színházlátogatásra vonatkozó 
járványügyi szabályozásokról 
bővebben a színház honlapján, 
valamint Facebook-oldalán ol-
vashatnak az érdeklődők.

Vendégelőadások 
a fesztiválon
A HolnapUtán Fesztivál a Fő-
nixterv című, augusztusban a 
nagyváradi várban bemutatott 
előadás nagytermi bemutató-
jával kezdődik. A Botos Bálint 
által rendezett előadásban egy 
képzeletbeli városnegyed lako-

sainak életébe, titkaiba, sajátos 
viszonyaiba és keserédes hét-
köznapjaiba nyerhetünk bete-
kintést. A fesztivál keretében 
szeptember 21-én, a magyar drá-
ma napján kerül bemutatásra O. 
Horváth Sári Gyerekjáték című 
darabja a fi atal Szilágyi Bálint 
rendezésében. A nagyváradi 
és székelyudvarhelyi színhá-
zak kortárs drámapályázatának 
nyertes szövegében hat nő és egy 
férfi  élete keresztezi egymást. 
Szintén helyet kapott a fesztivál 
programjában a közvetlenül a 
márciusi karantén előtt bemu-
tatott A Schroff enstein család 

című előadás, amely Rómeó és 
Júlia-történetként is értelmez-
hető. Szeptember 24-én 15 órától 
Szabó Magda örök érvényű gyer-
mekelőadásával, a Tündér Lalá-
val várja nézőit a színház. Tün-
dérországban még nem láttak 
rakoncátlanabb gyermeket Tün-
dér Lalánál: folyton kószál, nem 

szeret rubintáncot járni, soha 
nem akar szappanbuborékban 
utazni, és különös barátai van-
nak. Édesanyja, Írisz királynő 
sokat bánkódik gyermekén, 
pedig még nem is sejti, amit a 
gonosz Aterpater varázsló tud: 
Lalának – Tündérországban 
szokatlan módon – emberszí-
ve van. Szeptember 24-én kerül 
sor a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társula-
tának vendégjátékára is. A nép 
ellensége című Ibsen-drámában 
egyéni érdek és társadalmi fele-
lősség feszül egymásnak, szem-
beállítva az egyént a megélheté-

sét féltő közösséggel és annak 
hangadóival. A meghívott előa-
dások sorát gazdagítja a maros-
vásárhelyi Yorick Stúdió vend-
égjátéka is. Elise Wilk Eltűntek 
című drámája egy erdélyi szász 
család történetét meséli 1944-től 
napjainkig. Szeptember 26-án, 
szombaton 20 órától a színház 

nagytermében láthatja a közön-
ség a júniusban online bemuta-
tott Y című előadást. A családi 
konfl iktusokat, valamint a fi atal 
generáció problémáit sajátsá-
gos módon bemutató előadás 
a főszereplő, Naphegyi Eszter 
- egy frissen diplomázott médi-
aszakos lány - egy napját követi 
végig. A VIII. HolnapUtán Fesz-
tivál utolsó napján a Magyar 
Színházak 32. Kisvárdai Feszti-
válja legjobb előadásnak járó 
díját elnyerő Lila ákácot láthatja 
a közönség – ezúttal a nagyszín-
padon. A záróelőadást követően 
sor kerül a társulat éves díjainak 

kiosztására. Szintén a HolnapU-
tán Fesztivál keretében mutat-
juk be a Hajdu Géza színművész 
életét feldolgozó monográfi át, 
amelyet Nagy Béla jegyez. A 
Szigligeti Társulat örökös tagját 
ilyen módon ünnepli a színház, 
a színművész pályakezdésének 
ötvenedik évfordulóján.

Bemutatják
a Valahol Európábant
A Szigligeti Társulat előadásai-
val párhuzamosan a Nagyvárad 
Táncegyüttes két előadását tűzi 
műsorra. Szeptember 21-én 18 
órától a Katonaének című nép-
táncelőadást láthatják a nézők, 
amely az első és második világ-
háború tragédiáinak állít emléket. 
Az előadás Bartók és Kodály kato-
nadal-gyűjteményén alapszik, és 
felvonultatja a Kárpát-medence 
különböző nemzeteinek táncait is.

Szeptember 22-én, kedden 19 
órától a Szigligeti Stúdióban tartja 
új bemutatóját a Nagyvárad Tánc-
együttes: a Szólótáncok keretében 
három egyéni táncelőadást láthat-
nak a nézők – Kányádi György, 
Kerekes Dalma és Szőcs Anita 
táncművészek előadásában.

Szeptember 26-án, szombaton 
20 órától a nagyváradi vár nyári 
színpadán lesz látható a Vala-
hol Európában című musical. A 
Radványi Géza világhírű fi lmjé-
ből született nagysikerű musi-
caladaptációt Györfi  Csaba viszi 
színre csaknem húsz gyermeksze-
replővel, a Lilliput Társulat művé-
szeivel és meghívott alkotókkal. 
Az egyre csak pusztuló világ 
romjai között jókedvű gyermekek 
csapatokba verődve küzdenek az 
életben maradásért. Szeretetre, 
gondoskodásra, néhány jó szóra 
vágynak, ám a felnőttek képmu-
tató és rideg világa kiveti magából 
őket. Úgy döntenek, együtt vésze-
lik át a háború vészterhes idő-
szakát, otthonuk pedig egy elha-
gyatottnak tűnő birtok lesz, ahol 
Simon Péter egykori karmesterrel 
találkozva, megismerik, hogy mi 
az a remény, barátság és hűség, 
és megtanulják, hogy „nem sza-
bad félni”.

A nagyváradi HolnapUtán Fesztivál utolsó napján a Lila ákácot is láthatja a közönség

A koronavírus-világjárvány meg-
határozta új körülmények és 

rendkívüli intézkedések miatt je-
lentősen átalakul, de nem marad 
el a marosvásárhelyi Alter-Native 
Nemzetközi Rövidfi lmfesztivál – 
közölték a szervezők. Az idén 28. 
születésnapját ünneplő rendez-
vény szabadtérre költözik: az im-
máron hagyományosnak számító 
helyszín, a Kultúrpalota helyett 
ezúttal a Nyári Színház fogadja be 

a fesztivált, amelyet a szokásos-
nál korábbi időpontban, október 
7-e és 11-e között tartanak meg. A 
járványhelyzet miatt idén az előző 
esztendőkben jegyzettnél némivel 
kevesebb, mintegy 800 rövidfi lmet 
neveztek be a szemlére, amelyek 
közül az előzsűri válogatja ki az 
ebben az évben valamivel rövi-
debb versenyprogramba bekerülő 
alkotásokat. Játékfi lmek, koncer-
tek, színházi előadás és kiállítás 

az idei programban is szerepel, 
a fesztivál zsűrije azonban nem 
a helyszínen bírálja majd el a rö-
vidfi lmeket, hanem online érté-
kel és dönt. A korlátozások miatt 
a fesztivál mind az öt napjára 
érvényes bérlet vásárlására nem 
lesz lehetőség, csak napijegyet 
válthatnak majd a fi lmkedvelők. 
A jegyvásárlással kapcsolatos és 
egyéb részletekkel később jelent-
keznek a szervezők. (Krónika)

A Mikó-vár helyett a Csíki Játék-
szín nagytermében lesz lát-

ható Márkó Eszter rendezésében 
Muszty Bea és Dobay András me-
semusicalje, a Kunigunda hozo-
mánya szeptember 11-én, péntek 
délután 18 órától. Mivel csökken-
tett nézőszámmal lehetővé vált a 
produkció beltéri játszása, a szín-
ház indokoltnak találta a helyszín 
megváltoztatását a képlékeny 

időjárásra és a gyerekekre való 
tekintettel is. A társulat közölte, a 
járványhelyzetre való tekintettel a 
maszk viselése a gyerek  és felnőtt 
nézők számára is kötelező lesz. A 
történet szerint Legátó király biro-
dalma tönkremegy, és az országot 
csak az mentheti meg, ha Ban-
dura vagy Dákó királyfi  gyorsan 
feleségül veszi valamelyik gazdag 
királylányt. A szépséges Kunigun-

da fényképe mindkettőjüket elva-
rázsolja, és gondolkodás nélkül 
útnak indulnak, hogy legyőzve a 
veszélyes akadályokat, elnyerjék a 
kezét. A királylány anyja, Moderá-
ta királynő roppant okosan terveli 
ki a próbatételeket: csak az veheti 
feleségül Kunigundát, aki legyőzi 
az erdőben garázdálkodó Lila Ka-
caj boszorkányt, a vérszomjas siva-
tagi rablót. (K. J.)

Szabadtéren az Alter-Native fesztivál 

Mesejáték az első beltéri előadás Csíkban
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