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Összeállították a kolozsvári 
villámcsődület dallistáját, a 
számokhoz pedig elkészültek 
a hangszeres oktatóvideók – 
közölték a CityRocks szervezői, 
akik az énekesek, dobosok, 
gitárosok, basszusgitárosok és 
billentyűs hangszeresek jelent-
kezését várják a tervek szerint 
június 19-én összeálló nagyze-
nekarba.

 » BEDE LAURA

K olozsvár főterén állhat össze 
június 19-én Közép-Európa 
legnagyobb zenekara a jár-

ványhelyzet függvényében. Az Is-
kola Alapítvány támogatásával és 
szervezésében létrejövő CityRocks 
énekesek, dobosok, gitárosok, basz-
szusgitárosok és billentyűs hangsze-
resek jelentkezését várja a nagyzene-
karba. „Összeállítottuk a kolozsvári 
fl ashmob dallistáját, a számokhoz 
pedig elkészültek a hangszeres ok-
tatóvideók is. Így a rutintalanabb 
zenészeknek is lehetőségük nyílik 
magas színvonalú felkészülésre, és 
arra, hogy valódi élményt szerezze-
nek maguknak a részvétellel” – fo-
galmazott Gajda Ferenc, a CityRocks 
főszervezője. Hozzátette, a nagyze-
nekarba tehát a profi k mellett bátran 
jelentkezhetnek amatőr zenészek, 
sőt, olyanok is, akik eddig csak ott-

hon, egyedül játszottak. Rámutatott, 
a számokat úgy választották ki, hogy 
azok mindenki számára könnyen el-
játszhatók legyenek, és a helyszínen 
tényleg felszabadult örömzenélés 
valósuljon meg.

A kolozsvári koncertre a city-
rocks.ro  weboldalon  jelentkezhet 
mindenki, aki előadóként szeretne 
részt venni az eseményen. A szer-

vezők felhívjuk azon érdeklődők 
fi gyelmét, akik regisztráltak a 2020-
ban meghirdetett rendezvényre, 
hogy amennyiben idén szeretnének 
részt venni a villámcsődületen, is-
mét be kell jelentkezniük kitöltve az 
űrlapot. A jelentkezőknek egy kisvi-
deót kell küldeniük magukról, vagy 
együttesükről, ahol zenélnek. A 
felvételt nyert személyeknek e-ma-

MINDENKI SZÁMÁRA KÖNNYEN ELJÁTSZHATÓ DALOKAT VÁLASZTOTTAK A CITYROCKS KOLOZSVÁRI VILLÁMCSŐDÜLET SZERVEZŐI

Toboroznak Közép-Európa legnagyobb zenekarába

Négyszázan vettek részt a CityRocks első villámcsődületén, a 2018-ban Szegeden szervezett eseményen

A Survivor című műsor gyémánt minősítést kapott
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ilben küldik el a további informá-
ciókat és az oktatóanyagokat – tá-
jékoztatták szerkesztőségünket a 
szervezők. Mint írták, 2018-ban 
Szegeden 400-an, Kecskeméten 
2019-ben már 500-an zenéltek 
együtt. Az eddigi koncerteken a 
legfi atalabb résztvevő 6, a legidő-
sebb 71 éves volt. A profi  zené-
szeken kívül voltak kisiskolások, 
tinédzserek, többgyerekes anyu-
kák, apukák, vagy akár a nyug-
díjkorhatárhoz közelítő rutinos 
rockerek, otthon saját örömükre 
zenélők és a munka mellett egy 
(vagy több) bandában játszó félhi-
vatásosok is. A szervezők alapvető 
célkitűzése – az élőzene népsze-
rűsítésén kívül – egy összetartó, 
zenét szerető és művelő közösség 
kialakítása. 

A CityRocks eddigi koncertjei-
ről készült kisfi lmek ugyanakkor 
bejárták a világot. „Már 130 milli-
ónál is több megtekintést értek el 
a szegedi és a kecskeméti koncert-
ről készült fi lmjeink vil ágszerte, 
emellett számos nemzetközi zenei 
szaklap is beszámolt eseménye-
inkről” – mondta Révész Zsolt. A 
CityRocks fi lmjeinek rendezője 
hozzátette: egyre többen jelent-
keztek Európa több országából 
is az élő nagykoncertekre, ame-
lyeken a zenészek és a közönség 
számára is ingyenes a részvétel. 
Kifejtette, arra készülnek, hogy a 
koncertet több kamerával, élőben 
közvetítsék.

 » A szervezők 
célkitűzése – az 
élőzene népsze-
rűsítésén kívül 
– egy összetartó, 
zenét szerető és 
művelő közösség 
kialakítása.

 » ALBERT ESZTER

Zsinórban harmadszorra hozza el a 
fődíjat a korábban Debrecenben, 

a járványhelyzet miatt idén online 
rendezett Az év tánca nevű verseny-
ről a Step Dance Sportklub. A gyer-
gyószentmiklósi csapat szinte utolsó 
percben döntötte el, hogy idén is részt 
vesz a megmérettetésen. „Csütörtö-
kön este szóltam a lányoknak, hogy 
valójában a lehetetlent készülünk 
megvalósítani, mert nem volt kész 
versenykoreográfi ánk, a sok éves ta-
pasztalatra alapozva és a gyerekek 
kitartó munkájának és hozzáállásá-
nak köszönhetően, másnap reggel 
tíztől estig összeraktuk a táncokat. 

Senkinek sem volt kötelező jönnie, de 
aki bevállalta, komolyan dolgozott” 
– mondta Páll Gabriella, a sportklub 
tánckarvezetője, koreográfusa. Hoz-
zátette, egy nap alatt a koreográfi a ki-
dolgozásán kívül a díszletet, jelmezt, 
sminket és fi lmezést is meg tudták ol-
dani párjával, Páll Istvánnal, és bene-
veztek a Sacrifi ce, valamint a Survivor 
című táncokkal. A zsűri értékelését, 
az eredményhirdetést együtt izgulták 
végig vasárnap a táncteremben.

„Tartottam ettől az értékeléstől, mert 
másképp lehet bemutatni egy verseny-
számot élőben és másképp adhatja 
vissza azt egy videó. Nagy örömünkre 
a két benevezett produkció közül egyik 
aranyérmet kapott, a másik pedig gyé-

mánt minősítést nyert. Reméltük, hogy 
idén is elhozhatjuk a verseny fődíját, 
de bennünk volt a félsz is, hogy mi 
van, ha nem sikerül megismételni ezt 
a bravúrt” – részletezte a koreográfus. 
Végül a 150 produkció közül az abszo-
lút győztes a Step Dance Sportklub lett. 
„Nem kis munka, erőfeszítés, anyagi 
ráfordítás és sokszor lemondás az ára 
ennek az eredménynek is. De megéri. 
Amellett, hogy nemzetközi szinten is 
hírnevet szerez az iskola, egymás kö-
zött a diákokra is ösztönzőleg hat a 
díjat nyert csoport eredménye, és hogy 
egymás sikerének együtt tudnak örül-
ni” – fogalmazott a táncoktató.

Arról is beszámolt, hogy a járvány-
helyzet a Step Dance Sportklub te-
vékenységét is befolyásolta. Viszont 
amint az edzéseket és csoportos fog-
lalkozásokat újra lehetett kezdeni, a 
táncklub oktatói és a tanulók is újult 
erővel és lendülettel vetették bele ma-
gukat a munkába, a tőlük megszokott 
és már elvárt magas színvonalon. „A 
lemondások mellett pozitív dolgo-
kat is hozott ez az időszak, a lelke-
sedésünk sokkal nagyobb lett, és én 
is beláttam, hogy egyre több helyen 
kell megmutatni magunkat, a tudá-
sunkat. Versenyekre kell járni. A klub 
24 éves fennállása óta nagyon sok 
negatív-pozitív tapasztalatom van, 
akár a versenyekkel kapcsolatban is, 
viszont az elmúlt két év tapasztalata 
számunkra nagyon pozitív volt” – ösz-
szegzett Páll Gabriella.

A lehetetlent valósította meg a fődíjas gyergyói Step Dance Sportklub

A Sacrifi ce produkciót aranyéremmel díjazták a nemzetközi táncversenyen




