
Színes világ2020. szeptember 11–13.
péntek–vasárnap20

A koronavírus okán elma-
radt Méra világzenei csűr-
fesztivál szervezői szeptem-
ber 17–20. között négynapos 
koncertsorozattal, népzenei 
mesterkurzussal és fotóki-
állítással kedveskednek a 
Kolozs megyei rendezvény 
rajongóinak, a világzene és 
népzene szerelmeseinek.

 » KRÓNIKA

A fesztiválélmény nem pó-
tolható, viszont fontos, 
hogy a műfaj képviselői 

és kedvelői egymásra találhas-
sanak – vélik a koronavírus 
miatt elmaradt Méra világzenei 
csűrfesztivál szervezői, akik 
szeptember 17–20. között külön-
kiadással készülnek. A Kolozs 
megyei rendezvénysorozaton 
napi 90 ülőhelyet biztosítanak a 
Szarka-telekben.

A csűrszínpadon elsőként a 
Nadara Gypsy Band zenél, amely 

bejárta Európát, fellépett többek 
között a Cannesi Filmfesztivá-
lon, a lyoni operaházban és a 
budapesti Sziget Fesztiválon. A 
népzenei körökben valóságos 
kultuszhelynek számító erdélyi 
faluból, Szászcsávásról szárma-
zó Nadara (egészen pontosan: 
Na dara!, ami magyarul annyit 
tesz: Ne félj!) zenekar 2001-es 
alakulása óta aratja sikereit a 
legkülönbözőbb fesztiválokon és 
fellépéseken. A Nadara muzsi-
kája, az erdélyi vidékhez hason-
lóan igazi kulturális olvasztóté-
gely: székely, román, cigány és 
szász hagyományok ötvöződnek, 
megtoldva fl amencohangulatok-
kal, balkáni ritmusokkal.

Szeptember 18-án este Szi-
lágyi Tóni szamosújvári virtuóz 
prímás, énekes, legújabb zene-
karának első koncertjére kerül 
sor. Szilágyi Tóni a táncház-
mozgalom egyik ifj ú titánja, 
akit nemcsak népzenei prímás-
ként, hanem a PutriPop zene-
kar tagjaként és a Parnograszt 
magyarországi cigányzenekar 
visszatérő vendégzenészeként 

is ismerheti a világzenét kedve-
lő közönség.

Másnap a Nightlosers, Ko-
lozsvár ikonikus ethno-blues 
zenekara koncertezik, amely az 
erdélyi román, magyar és roma 
népzenét vegyíti az amerikai 
rhythm and blues és rock and 
roll elemekkel. Számos klubban, 
fesztiválon, tévé- és rádiócsator-
nán felléptek már világszerte, de 
játszottak barlangokban, börtö-
nökben és pszichiátrián is.

A fesztivál zárásaként a 
Fölszállott a páva népzene  
és néptáncos tehetségkutató 
győztes formációja és az erdélyi 
táncházas élet egyik legközis-
mertebb és legkedveltebb nép-
zenei formációja lép fel. Bár a 
kolozsvári Tokos Zenekar nem 
idegen a mérai táncházakban, 
első alkalommal ad nagykon-
certet a mérai csűrszínpadon.

Ugyanakkor szeptember 18–
20. között kalotaszegi népzenei 
mesterkurzuson vehetnek részt 
az érdeklődők. Kalotaszegi he-
gedű-, brácsa-, bőgő- és harmo-
nikajátékot tanítanak a Kallós 
Zoltán Alapítvány népzenei is-
kola oktatói, illetve Kalotaszeg 
kiemelkedő cigányzenészei. A 
részvétel díjtalan, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. A ren-
dezvény egész idején megtekint-
hető az elmúlt négy év legszebb 
pillanatait megörökítő fotókiál-
lítás Bethlendi Tamás és Kőmí-
ves István alkotásaiból. A tárlat 
helyszíne a Szarka-telek, látoga-
tása díjtalan.

Két személyre szóló napi 
koncertjegyeket 100 lejért lehet 
vásárolni. A koncerteken a kö-
zönség tagjai a szervezők által 
biztosított ülőalkalmatosságo-
kon, maszkot viselve vehetnek 
részt. Az eladásra bocsátott 
korlátozott számú napi kon-
certjegyek az Eventbook.ro ol-
dalon elérhetők.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyíló-
sok; új bejárati ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező 
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. 
Tel.: 0742-630838.

HAZAI ELŐADÓK LÉPNEK SZÍNPADRA A KOLOZS MEGYEI TELEPÜLÉSEN

Világzenei találkozó Mérán

Kormánytámogatás fesztiválokra

Kormánytámogatást kap az Untold, a Neversea, az ARTmania, az 
Electric Castle, a Summer Well – jelentette be szerda esti Face-
book-bejegyzésében Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes. 
„A nagy kulturális eseményeket szervező iparág legkevesebb egy 
évre kénytelen volt teljes mértékben megszakítani tevékenysé-
gét. Hatalmas veszteséget szenvedtek mind az eseményszerve-
zők, mind a zene szerelmesei, az ország gazdasága és Románia 
népszerűsítése is. A fesztiváliparba befektetett egy lej tízszeres 
jövedelmet hozhat” – fogalmazott az idézett posztban a kormány-
főhelyettes. Hozzáfűzte: a nemzeti liberális párti (PNL) kormány 
állami támogatást kíván nyújtani ennek az iparágnak, ugyanakkor 
az eseményszervezők országos szövetségével közösen kidolgoz-
zák azokat az egészségügyi szabályokat is, amelyek mentén a 
jövő évtől fesztiválokat lehet tartani. Mint ismeretes, a minisz-
terelnök-helyettes által felsorolt fesztiválok többsége erdélyi: az 
Untoldot Kolozsváron, az ARTmaniát Nagyszebenben, az Electric 
Castle-t Bonchidán szervezik meg. A Neversea-t eközben a Feke-
te-tenger partján, a Summer Wellt Bufteán tartják meg.

A Nadara zenéjében székely, román, cigány és szász hagyományok ötvöződnek balkáni ritmusokkal
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