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H I R D E T É S

Őszi Könyvturi a 
Szabók bástyájában

Bár a koronavírus-járvány 
miatt a tavaszi Könyvturi | 

élőKönyvtár programot le-
mondták, a járványügyi szabá-
lyozások maximális tiszteletben 
tartásával az őszi Könyvturit 
idén is megszervezi az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesü-
let Ifjúsági Szervezete 
(EMKISZ). Szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közleményük szerint 
a látogatók biztonsága érde-
kében a rendezvény most öt 
napon keresztül tart; tegnaptól 
vasárnapig a kolozsvári Szabók 
bástyája megszokott nyitva-
tartási idejében (9–13 és 14–17 
óra között) lehet válogatni a 
gazdára váró kötetek közül. 
Bár a szokványos programok 
(anyanyelvi játékok, kerek-
asztal-beszélgetések) idén 
elmaradnak, mégis szolgál 
újdonsággal a rendezvény: a 
Könyvturival párhuzamosan 
a Kriterion Könyvkiadó ötven 
évét áttekintő pannókiállítás 
is látogatható, és szombaton 
az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesülettel (EMKE-vel) 
közösen megünneplik a magyar 
nyelv és szórvány napját online 
formában. 
További információk és a 
látogatás részletes szabályzata 
a Koronás Könyvturi + magyar 
nyelv és szórvány napja című 
Facebook-eseményben érhető 
el. (B. L. J.)

MINDKÉT ESTE HÁROMÓRÁS ÉLŐ MŰSORT KÖVETHETNEK FIGYELEMMEL INGYENESEN A FESZTIVÁLOZÓK

Jazzélmény virtuális térben
Brit, francia, olasz, német és 
román zenészek is „fellép-
nek” a Transilvania Jazzfesz-
tivál 14. kiadásán, amelyet 
pénteken és szombaton élő-
ben közvetítenek a rendez-
vény YouTube-csatornáján 
és Facebook-oldalán.

 » BEDE LAURA

E lső alkalommal online szer-
vezik meg pénteken és szom-
baton a Transilvania Jazz-

fesztivált. A 14. kiadásához érkező 
rendezvény új, egyedülálló élményt 
kínál, és ha csak a képernyők 
előtt is, szeretné összehozni az 
embereket – írták a szervezők 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményükben. A korábbi évek-
ben Kolozsváron rendezett fesztivál 
online kommunikációs csatorná-
in – YouTube és Facebook – ke-
resztül nemzetközileg is elismert 
jazz-zenészeket „visz” az érdek-
lődők lakásába. A virtuális feszti-
válozók mindkét este háromórás 
élő műsort követhetnek fi gyelem-
mel ingyenesen.

Pénteken 19.15-től az olaszor-
szági KNOM jazzduó muzsikál. 
A formáció mindkét tagja, Ales-

sandro Rossi és Gabriele Boggio 
Ferraris, elnyerte 2018-ban a 
New Generation Jazz elismerést. 
Az est folyamán a Puerto Ricó-i 
Shekinah Rodz és a francia Olivi-
er Gatto új, Spiritual Warrior Or-
chestra című műsorát még a no-
vember 15-ei világpremier előtt 
megtekinthetik az érdeklődők. 
Ugyanakkor Andrew McCor-
mack brit zeneszerző, zongorista 
SOLO című, új albumát is meg-
hallgathatják a fesztiválozók.

Szombaton este Tarek Ya-
mani újra a világ másik tájaira 
repít, a jazz afroamerikai gyö-
kereit a klasszikus arab zené-
vel ötvözi. A bejrúti születésű 
zongorista, zeneszerző Igor 
Spallati olasz zenésszel „lép 
színpadra”, előadásmódjukat a 
spontán improvizációk, megle-
pő fúziók jellemzik. A romániai 
Arcus Trio a román és balkán 
népzene elemeit felhasználva 
sajátos hangzású, egyedi pro-

dukciót nyújt, melyben a funk, 
prog-rock és utcajazz ötvöző-
dik. Christian Pabst zongoris-
ta, zeneszerző szólóműsora 
szintén ígéretesnek hangzik, 
ugyanis a német zenész nem-
csak a művészetekből inspirá-
lódik, hanem a mindennapok-
ból is.

A Transilvania Jazzfeszitvál on-
line kiadásán Virgil Mihaiu jazz-
kritikus vezeti fel a zenekarokat, 
előadóművészeket.

Tarek Yamani a jazz afroamerikai gyökereit klasszikus arab zenével ötvözve nyújt jó hangulatot
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