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H I R D E T É S

DUPLA SZEREPOSZTÁSSAL MUTATJÁK BE A TERVEK SZERINT IDÉN NYÁRON A SZÉKELYFÖLDI ÉLŐZENÉS NAGYPRODUKCIÓT

Karakterismertetőn az István, a király szereplői
Két körben tartottak sze-
replőválogatást az első 
székelyföldi István, a király 
nagyprodukcióra. A két 
fordulóban összesen 120 
jelentkező volt – ismert köny-
nyűzenei és rockénekesek, 
valamint színészek is –, kö-
zülük kerültek ki azok, akik 
a fő- és mellékszerepekben 
mutathatják meg magukat 
az előadás nyárra tervezett 
bemutatóján.

 » KRÓNIKA

M ár készül Erdély legna-
gyobb és legegyedibb 
élőzenés produkciója, 

az István, a király székelyföldi 
kiadása – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket az alkotóstáb. Mint 
írták, a nívós darabra tavaly októ-
berben és novemberben tartottak 
online szereplőválogatást: a két 
fordulóban összesen 120 jelent-
kező volt, ismert könnyűzenei és 
rockénekesek, valamint színé-
szek is. Közülük kerültek ki azok, 

akik a fő- és mellékszerepekben 
mutathatják meg magukat a 
nyárra tervezett bemutatón. A 
kiválasztottak jelenleg felkészítő 
folyamaton vesznek részt, ame-
lyen mozgás- és énektechnikát 
tanulnak, valamint ismerkednek 
a karakterekkel, azok megformá-
lására koncentrálnak.

Az előzetes próbafolyamat után 
dől el, hogy a három személyből 
ki az a kettő, aki bekerül a végső 

szereposztásba. A produkciót te-
hát dupla szereposztással mutat-
ják majd be, az első napon az első 
szereposztást, a második napon 
a második szereposztást láthatja 
a közönség. A zenei alapot játszó 
rockzenekar hónapok óta kitar-
tóan próbál, tagjai: Pál Zakariás 
zongora, orgona; Sztakics István 
Attila szintetizátorok; Makkai 
Kálmán szólógitár; Lőrincz Imre 
ritmusgitár; Szabó Szabolcs rit-

musgitár; Kerezsi Csongor basz-
szusgitár; Pál Gábor dobok.

A szereplőválogatáson nyolc 
zsűritag, különböző művészi 
területekről érkező szakmabeli 
döntött a kiválasztandó szemé-
lyekről. Ők egyben a székelyföldi 
produkció alkotói is. Orza Călin a 
produkció rendező-koreográfusa, 
aki hivatásos táncos, tánckarve-
zető, néptáncoktató. Több erdélyi 
néptáncegyüttes koreográfusa 
és/vagy művészeti vezetője: Ud-
varhely Táncműhely, Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes, 
budapesti Honvéd Táncszínház, 
Háromszék Állami Népi Együttes. 
A 2003-as csíksomlyói István, a 
király rendezőasszisztense és ko-
reográfus asszisztense.

Dancs Árpád Zsolt a darab pro-
ducere, a Dancs Market Records 
lemezkiadó kereskedelmi igaz-
gatója, számos erdélyi énekes és 
együttes menedzsere volt, emel-
lett magyarországi és külföldi 
neves zenekarok erdélyi koncert-
szervezője és turnémenedzsere. 
Zakariás Zalán színházrendező a 
produkció művészeti tanácsadó-
ja, jelenleg a sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház főrendezőjeként 
dolgozik. Színházi tevékenysége 

mellett nyolcadik éve a Székely 
Vágta szabadtéri lovasrendez-
vény főkoordinátora. Szilágyi 
Zsolt Herbert a produkció ötlet-
gazdája, zenei vezetője, énekkor-
repetítora. Utóbbi szerepet vállalta 
Cserkész Emese is, aki a Tamási 
Áron Színház számos előadásában 
korrepetítorként, előadóként vagy 
zenei munkatársként működött 
közre.

Bordás Attila a produkció ko-
reográfusa, tánckorrepetítora, 
aki a CAMP – Contemporary 
Artistic Movement Platform lét-
rehozója és művészeti vezetője, 
a 2015-ös királydombi István, a 
király előadás koreográfusa és 
szólótáncosa. Tőkés Csaba Zsolt 
szintén koreográfus és tánckor-
repetítorként működik közre az 
előadásban. A csíksomlyói Ist-
ván, a király produkcióban nép-
táncosként vett részt. Pál Zakari-
ás a produkció rockzenekarának 
vezetője, több erdélyi zenekar 
alapítója és tagja.

Az előadás a Zikkurat Színpadi 
Ügynökség és a Melody Kft . en-
gedélyével jön létre. A produkció 
szervezője a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat és a Kónya Ádám 
Művelődési Ház.

Orza Călin a székelyföldi nagyprodukció rendező-koreográfusa
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 » BÁLINT ESZTER

Összesen 96 külföldi állampol-
gárt – köztük romániaiakat 

is – csíptek nyakon az osztrák 
rendőrök Sankt Anton am Arlberg 
síparadicsomban, miután nem 
tartották be a koronavírus-világ-

járvány terjedésének megfékezése 
érdekében foganatosított korláto-
zásokat – számolt be a Reuters. Az 
egyik legnépszerűbb osztrák sípa-
radicsomot a hírek szerint az el-
múlt héten több tucat turista keres-
te fel Európa számos országából, 
megszegve a karanténszabályokat, 

amelyek szerint a sípályák nyitva 
vannak, a szállodák viszont csak 
üzleti céllal utazókat fogadhatnak.

A rendőrségi közlemény szerint 
a brit, svéd, román, német, auszt-
rál, ír és lengyel állampolgárokra 
péntek este csaptak le, és fejen-
ként 2180 euróig terjedő bírságot 

kell lepengetniük. Helmut Mall, 
az üdülőváros polgármestere kö-
zölte, a fi atal turisták egy helyi 
lakcímet jelöltek meg tartózkodási 
helyükként, és azt mondták, állás-
keresés céljával érkeztek, holott 
a környéken nincsenek szabad 
munkahelyek. A rendőrség nem 

közölte, hogy milyen bűncselek-
mények miatt bírságoltak, mind-
össze annyit mondtak, hogy a kül-
földi állampolgárok megszegték 
a karanténra és a bevándorlásra 
vonatkozó előírásokat, mint ahogy 
a lakcím regisztrálására vonatkozó 
törvényt is.

„Zugsíelés” Ausztriában: román állampolgárokat is nagy összegre bírságoltak 




