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A MAGYARON KÍVÜL A SZOMSZÉD NÉPEK TÁNCAI ÉSZENÉI IS HELYET KAPNAK A KÁRPÁT-MEDENCE ANTOLÓGIÁBAN

A kincses Felvidéktől a kolozsvári piactérig
Korokon és határokon átívelő
utazásra hívja nézőit szerdán
este a Magyar Állami Népi
Együttes. A Kárpát-medence
antológiát az online térben
tekinthetik meg a népzene- és
néptánckedvelők.
» BEDE LAURA

Különböző népek zenéit és táncait vonultatja fel a Magyar Állami Népi Együttes nagy sikerű előadásainak tematikus válogatása

hivatásos együttesek között először
foglalja össze a Felvidék etnikailag
sokszínű tánc- és zenekultúráját.
Kiindulásként azon tájegységek
anyagából merítettek, ahol Bartók
népzenekutatói munkássága is elindult, ám az igazi szándék nem
egy leltár bemutatása volt, hanem
inkább Bartók Kárpát-medence-koncepciójának érzékeltetése.
A válogatásban szintén szereplő
Ezerarcú Délvidék című előadás
a magyar színpadi néptáncművé-

szet történetében először mutatja
be a Délvidéken élő népek: magyarok, szerbek, horvátok, ruszinok,
szlovákok, románok, cigányok
sokszínű tradicionális kultúráját.
A produkció fontos dramaturgiai
motívuma a víz: a Tisza, a Dráva,
a Száva, a Maros, a Mura – megannyi buzgó, patak és folyó ömlik
egy irányba, hogy végül a Dunában váljék eggyé. A színpadkép
segíti az állandóan változó képek
egymás utáni megjelenítését –

»

A szerdai
műsor repertoárjában szerepel
a Kolozsvári
piactéren, amely
a kincses városi
magyar napok
tizedik évfordulójára készült.
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z idén 70 éves Magyar Állami
Népi Együttes nagy sikerű
előadásainak tematikus válogatását tekinthetik meg online
az érdeklődők holnap 21 órától.
A Kárpát-medence antológia azt a
Bartók Béla által megfogalmazott
igazságot erősíti, miszerint az itt
élő népek művészetének évszázadokon átívelő kölcsönhatása
egyetemes, elválaszthatatlan kultúrát hozott létre. Az előadásban
így a magyaron kívül helyet kapnak a szomszéd népek táncai és
zenéi is – olvasható a szervező
Hagyományok Háza oldalán, ahol
további információk, jegyárak is
elérhetők.
A szerdai műsor repertoárjában
szerepel a Kolozsvári piactéren,
amely a kincses városi magyar napok tizedik évfordulójára készült.
A Magyar Állami Népi Együttes a
képzeletbeli, régi piacnak a hangulatát varázsolja a színpadra – nem
teljességre törekedve, de történeti
távlatokat is nyitva az emlékezet
horizontján – természetesen nem
drámában, hanem a néptánc és a
népzene költői nyelvét használva.
A Kincses Felvidék című műsorával a formáció a magyarországi

mindezt animációval, vetítéssel,
árnyjátékkal kiegészítve. A látványnak nagyon fontos részei
az eredeti viseletek, melyek az
adott népcsoportok tájjellegű
különbségeit hivatottak megjeleníteni. A Megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című
előadás pedig bemutatja a Keleti-Kárpátokban és annak előterében, Kárpátalján élő népek
sokszínű és gazdag tradicionális
kultúráját.

Kolozsváron is átélhető majd az űrutazás élménye

M

arosvásárhely után Kolozsvárra érkezik a Space in the City
elnevezésű interaktív kiállítás a
Showtime Productions szervezésében, az amerikai Nemzeti Repülési
és Űrhajózási Hivatallal (NASA-val),
valamint az Amerikai Űr- és Rakétaközponttal együttműködésben. A
február 6-tól látogatható, kicsiknek
és nagyoknak egyaránt szóló tárlaton a legmodernebb technológiák
segítségével ismerkedhetnek a látogatók a (földi) űrutazás élményével.
Az érdeklődők a Tetarom I-es ipari
parkban tekinthetik meg a kiállítást
körülbelül 5 hónapon keresztül.
A szervezők tájékoztatása szerint
a Space in the City (Világűr a városban) két tematikus tárlatán nemcsak
az űrkutatás történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de ki is
próbálhatják a különböző technológiákat, szimulációkat, melyek közül
nem egyet a NASA pilótái is rendszeresen használnak – felkészülve
az újabb és újabb űrutazásokra. A
tudományok világába való kirándulást jelentő eseményen – a virtuális
valóság legmodernebb eszközeit
segítségül hívva – megtapasztal-

hatják az érdeklődők, milyen érzés
lehet az űrutazás és az arra való
felkészülés. Kipróbálhatják, milyen
egy F-18-as vadászrepülőt vezetni, milyen a Holdon vagy a Marson
sétálni, valamint olyan (szimulált)
vészhelyzetekben is próbára tehetik állóképességüket, melyekkel egy
űrhajós találkozhat munkája során.
A Space In The City különlegességei
közé tartozik továbbá a holdfelszín
egy valóságos darabja, melyet bárki megérinthet, valamint egy olyan
– különleges eszközökkel felszerelt
– gyakorlótér, melyet az űrhajósok
is használnak űrutazásuk előtt.
Ugyanitt kipróbálható az is, milyen
lehet a Marson (űrbéli körülmények
között) sétát tenni. A NASA szakértőinek koordinálásával létrehozott
kiállításon, űrhajós- és kutatóruhába bújt segítők garantálják a feledhetetlen és biztonságos élményt,
a különböző szelfipontokon pedig
akár a Holdon sétálva is készíthetünk emlékül szolgáló fotókat.
A Space in the City szervezői ugyanakkor minden biztonsági előírást szigorúan betartanak és betartatnak, a
kiállítás során a védőmaszk viselése,
a lázmérés és a kézfertőtlenítés kötelező, valamint a szimulációk alatt

használt eszközöket is folyamatosan
fertőtlenítik, így a kiállítás megtekintése teljesen biztonságos. Bővebb in-

formációk, jegyárak elérhetők a www.
nasaexpo.ro oldalon, valamint az esemény Facebook-oldalán.

A látogatók próbálhatják a különböző szimulációkat, melyek közül többet a NASA pilótái is használnak
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