
Színes világ2021. április 21.
szerda12

A kolozsvári Jazz in the Parkot 
végül egy eseményként szep-
tember 2. és 5. között szervezik, 
a Double Rise fesztivált pedig 
augusztus 12. és 14. között ren-
dezik a Fehér megyei Torockón.

 » BEDE LAURA

A lehető legmagasabb színvona-
lú rendezés érdekében a Jazz 
in the park szervezői úgy dön-

töttek, hogy a júniusra és szeptem-

berre tervezett két eseményt egyesí-
tik. Így szeptember 2. és 5 között több 
kolozsvári helyszínen valósul meg az 
esemény: a Romulus Vuia néprajzi 
parkban, a Szépművészeti Múzeum 
udvarán, a Iulius Parkban, az agrár-
tudományi és állatorvosi egyetem 
parkjában – tájékoztatták tegnap 
szerkesztőségünket a szervezők.

„Minden alkalommal a résztve-
vő művészek és a közönség szá-
mára egyaránt minél kellemesebb 
élményt próbáltunk nyújtani. 
Hosszas egyeztetések után hoz-

tuk meg azt a döntést, hogy inkább 
egy nagyobb projektre összponto-
sítsunk. A jelenlegi helyzetet fi gye-
lembe véve, úgy tűnik, szeptember 
elején sokkal több eséllyel szer-
vezhetünk minőségi rendezvényt” 
– fogalmazott Alin Vaida fesztivál-
igazgató. Hozzátette, a partnereik 
is örömmel fogadták döntésüket, 
és szeptember elején sokkal több 
előadó elérhető. A szervezőcsapat 
ugyanakkor abban bízik, hogy ad-
digra már egyértelműbbek lesznek 
a szabadtéri események rendezését 

EMLÉKEZETES ÉS BARÁTSÁGOS RENDEZVÉNYT KÉPZELNEK EL IDÉNRE A KOLOZSVÁRI ÉS TOROCKÓI ZENEI ESEMÉNYEK SZERVEZŐI 

Nyáron kettős napfelkelte, ősszel jazzfesztivál

A Romulus Vuia néprajzi park korábban is megfelelő helyszínnek bizonyult a Jazz in the Park zenei és egyéb programjai számára
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szabályozó intézkedések. „Sze-
retnénk egy emlékezetes rendez-
vényt létrehozni, de egyben a kö-
zösségünk számára hasznosat is, 
és az új koncepció sokkal kényel-
mesebb számunkra. Ezt a tervün-
ket már nem változtatjuk meg, és 
arra biztatunk mindenkit, hogy 
kövessék a további bejelentésein-
ket” – mondta Alin Vaida.

Az új elképzelés szerint az euró-
pai szinten legjobb kis fesztivál cí-
met elnyert fesztivált egy koncert 
nyitja szeptember 2-án, csütörtö-
kön a Iulius Parkban. A rendez-
vény többi napján számos kon-
cert, workshop, zenéhez köthető 
esemény szerepel a programban.

Ugyanakkor tegnap a Double 
Rise fesztivál Facebook-oldalán 
bejelentették, hogy augusztus 
12–14. között Torockón szervezik 
meg a közkedvelt összművészeti 
rendezvényt. „Hosszú ideje vár-
juk, hogy újra ránk virradjon a 
kettős napfelkelte, és együtt él-
vezhessük a sugarait a Double 
Rise fesztiválon. 114 nap múlva, 
augusztus 12. és 14. között három 
napon keresztül közösen ünne-
peljük azt, hogy újra találkozha-
tunk a Székelykő lábánál. Addig 
is mi azon dolgozunk, hogy egy 
szuper barátságos Double Rise 
fesztivállal folytassuk azt, amit öt 
évvel ezelőtt együtt kezdtünk el” 
– olvasható a bejegyzésben. Mint 
ismert, tavaly a Fehér megyei 
rendezvényt a járványhelyzet mi-
att lemondták, ezért a szervezők 
szeptemberben háromállomásos 
turnéval próbálták pótolni a ta-
lálkozás hiányát.

 » „114 nap 
múlva, augusz-
tus 12. és 14. 
között három 
napon keresztül 
közösen ünne-
peljük azt, hogy 
újra találkozha-
tunk a Székelykő 
lábánál” – írták 
a Double Rise 
szervezői.

 » A produkció 
során a zenei 
aláfestést a 
Tomcsa Sándor 
Színház társula-
ta biztosítja.

 » KOVÁCS ESZTER

Rendhagyó programmal készül a 
Föld napjára a székelyudvarhelyi 

Tomcsa Sándor Színház: lekapcsolnak 
minden berendezést, és elektromos 
áram felhasználása nélkül visznek 
színre egy darabot. Hatházi András 
Kovács János meghal című kortárs 
művét ma 19 órától játssza a társulat. 
„Semmit nem lehet majd látni” – erő-
sítette meg lapunknak Dunkler Réka, 
a színház sajtóreferense. A produkció 
során semmilyen eszközt vagy beren-
dezést nem használnak, amely áram-
mal működik, ellenben lesz zene, 
hiszen a zenei aláfestést a társulat 
biztosítja.

Egyébként a nemrég zárult Drá-
mázat drámaíró pályázat második 
díjasa volt Hatházi András darabja, 
az ősbemutatót 2019-ben tartották. A 
produkció rendezője Zakariás Zalán, 
aki korábban kifejtette: „embersza-
gú” szöveggel dolgozott, hiszen az 
emberi élet velejárója a halál is, és a 
színháznak – amely „sűríti az életet” 
– óhatatlanul ilyen komor témákkal 
is kell foglalkoznia. Az előadás het-
venperces, a díszletet Zakariás Za-
lán, a jelmezeket pedig György Esz-
ter tervezte, de ezúttal a nagyérdemű 
mindebből semmit nem fog látni. 

A Föld napja, április 22-e alka-
lomból hagyományszerűen világszerte 
különféle eseményeket rendeznek, me-
lyekkel felhívják a fi gyelmet bolygónk 
természeti környezetének megóvására. 
A Maros-parton már az elmúlt hétvégén 
takarítóakciót szerveztek, a sepsi-
szentgyörgyieket pedig A mi váro-
sunk, a mi felelősségünk! jelszóval 
hívja tavaszi nagytakarításra az ön-

Sötétben „nézhető” színdarab a Föld napja alkalmából

A társulat ezúttal elektromos áram felhasználása nélkül viszi színre a Kovács János meghal című darabot

kormányzat. A felhívásban arra ké-
rik a lakókat, április 22–25. között, a 
Föld napja alkalmából szenteljenek 
fi gyelmet környezetükre, és lehe-
tőségeikhez mérten a lakónegyedi 
zöldövezetekben gyűjtsék össze a 
szemetet, metsszék meg a fákat, ül-
tessenek virágokat, gereblyéljék ösz-
sze az elszáradt leveleket, javítsák 
meg a kerítéseket.

Olasz nyugdíjas
hagyott hátra milliókat

Egy nyugdíjas olasz fogorvosnő 
5 millió eurót hagyományo-

zott jótékonysági szervezeteknek, 
miután kitagadta rokonait végren-
deletéből – tájékoztatott a Mediafax 
által idézett olasz Ansa hírügy-
nökség. A 91 éves korában elhunyt 
Angela Torelli jótékonysági célokra 
hagyott mintegy 2,5 milliót a Lega 
del Filo d’Oro hallás- és látássérül-
teket támogató alapítványnak, 1,5 
milliót a város rászorulóit felkaroló 
szervezetnek, valamint egy házat az 
olasz rákkutatási egyesület számá-
ra – olvasható az olasz La Stampa 
napilap oldalán. A végrendeletből 
azonban kimaradtak a nő rokonai, 
akik tavaly beadták volna egy gon-
dozási központba. Februárban szintén 
Genovában egy nyugalmazott tanár 
25 millió eurót hagyományozott 16 
intézménynek, köztük kórházaknak 
és jótékonysági szervezeteknek, vala-
mint magánszemélyeknek. Edmon-
da Marisa Cavanna nem felejtette 
el azt a hölgyet sem, aki élete utolsó 
hónapjaiban segítette őt: 3,7 millió 
eurót hagyott rá. (Hírösszefoglaló)
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Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását.
Érdeklődni lehet telefonon: 0749-578832.




