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H I R D E T É S

VÁRJA A NÉZŐKET A KOLOZSVÁRI ÉS VÁRADI SZÍNHÁZ, A KINCSES VÁROSBAN ÉS BUKARESTBEN TESZTELŐADÁSOKAT TARTANÁNAK

Megnyitják kapuikat a közönség előtt a teátrumok
A kolozsvári magyar színház 
és a nagyváradi Szigligeti 
Színház is bejelentette, hogy 
a lazításoknak köszönhe-
tően végre előadásra várja 
közönségét. Bukarestben is 
nyitnak a kulturális in-
tézmények, majdnem telt 
házas tesztelőadásokat is 
terveznek, amelyeken oltási 
igazolvánnyal lehet majd 
részt venni.

 » KISS JUDIT

A járványhelyzet szülte kény-
szerszünet után megnyitja 
kapuit a nézők előtt a Ko-

lozsvári Állami Magyar Színház és 
a nagyváradi Szigligeti Színház is.

Az Állatfarm premierje 
Kolozsváron
„Végre újra találkozhatunk! – 
üzent közönségének Facebook-ol-
dalán a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház, amely azt tervezi, hogy 
ebben a hónapban premiert is 
tart: május 21-én, pénteken 19 
órától George Orwell Állatfarmját 
láthatná a kincses városi szín-
házkedvelő közönség Puskás 
Zoltán rendezésében. A vajdasági 
rendező korábban az Óz, a nagy 
varázsló és A dzsungel könyve 
nagy sikerű előadásokat állította 
színpadra Kolozsváron. George 
Orwell szatirikus kisregényét, az 
Állatfarmot gyakran allegóriának 
vagy modern fabulának is tartják. 
Látszólag olyan állatokról szól, 
akik elűzik annak a farmnak a 
tulajdonosát, ahol élnek, ezután 
maguk vezetik a farmot, ami vé-
gül kemény diktatúrává válik. A 
regényt Orwell a második világ-
háború idején írta. Az Állatfarm-
ból készült kolozsvári előadásban 
többek közt Fogarasi Alpár, Viola 
Gábor, Farkas Loránd, Buzási 
András, Albert Csilla, Szűcs Er-
vin, Pethő Anikó lép színpadra. 
A színház a jelenlegi fertőzöttségi 
ráta szerint a befogadóképessége 
30 százalékának a kihasználá-

sával fogadhatja a nézőket, az 
intézmény honlapján közzétett 
műsorrend szerint az első fi zikai 
jelenléttel zajló előadás a Nóra 
lesz. A Nagy Botond rendezte Ib-
sen-drámát vasárnap, május 9-én 
és hétfőn, 10-én láthatja a nagyér-
demű 19 órától a stúdióban. Ide 
várják a nézőket május 13-án és 
14-én is, amikor a Leta Popescu 
rendezte Lát(hatatlan) című da-
rab kerül színre szintén 19 órától, 
mely kortárs szerzők szövegeiből 
állt össze. Visky András Pornó – 
Feleségem története című darab-
ja május 16-án 19 órától szintén a 
stúdióban látható Árkosi Árpád 
rendezésében. Ebben a hónap-
ban a program szerint egy má-
sik nagyszínpados produkciót 
is megnézhetnek majd a kolozs-
váriak, május 30-án 19 órától 
játszaná a társulat a Hegedűs a 
háztetőn nagy sikerű musicalt 
Béres László rendezésében. Az 

előadást már láthatta a közönség 
közvetlenül a járvány kitörése 
előtt, tavaly márciusban mutat-
ták be nagy sikerrel.

Vendégjátékok Váradon
A Bihar megyei veszélyhelyze-
ti bizottság hétfői döntésének 
értelmében Váradon a sárga 
forgatókönyv lép életbe, ennek 
értelmében a Szigligeti Színház 
is nyitva tart. A teátrum közölte, 
a színházak újranyitását ünne-
pelve, az előző évek hagyomá-
nyaihoz hasonlóan májusban 
ismét Varadinum tavaszi bér-
lettel kedveskedik nézőinek. 
A kínálatban a Szigligeti saját 
előadásai mellett a debreceni 
Csokonai Színház, valamint a 
világhírű Győri Balett egy-egy 
produkciója is helyet kapott. A 
váradi előadások közül a május 
8. és 19. közti időszakban a Va-
lahol Európában című musicalt, 

a Vuk és János vitéz című tánc-
előadást, valamint A Schroff ens-
tein család című drámát láthatja 
a nagyérdemű. A Győri Balett a 
tervek szerint május 21-én lép fel 

Váradon a Kodály Zoltán műve-
ire írt, Romance című produk-
cióval. Velekei László 2013-ban 
dolgozott először Kodály Zoltán 
műveire, így született meg a 
nagy sikerű Kodály című darab, 
ezt újragondolva alkotta meg a 
világhírű zeneszerző munkás-

ságának minden szegletéből ha-
sító Romance című koreográfi -
áját, tisztelegve ezzel a magyar 
zenetudós, zeneoktató és nép-
zenekutató előtt. Május 23-án 
a debreceni Csokonai Színház 
Magyar Elektra című előadását 
tekinthetik meg a nézők. Sep-
siszentgyörgyön is lazítottak a 
korlátozó intézkedéseken, így 
újra látogatható az Erdélyi Mű-
vészeti Központban a február 
végén megnyitott, In memoriam 
Kántor Lajos című kiállítás, va-
lamint a Székely Nemzeti Múze-
um a Szabadság színeváltozásai 
című tárlata. Utóbbi hétközna-
pokon 9 és 16 óra között szom-
bat–vasárnap 10 és 14 óra között 
a Lábas Házban tekinthető meg. 
Szintén nyit Sepsiszentgyör-
gyön a Művész mozi. 

Tesztelőadásokat terveznek
Eközben Bukarestben és a kin-
cses városi román operában is azt 
tervezik, hogy májusban kísérleti 
jelleggel nagytermi előadásokat 
tartanak szinte telt házzal, a részt-
vevőknek oltási igazolvánnyal 
kell rendelkezniük. A művelődés-
ügyi minisztériummal közösen 
szervezi meg Bukarestben az ope-
raház és a nemzeti színház azokat 
a tesztelőadásokat, amelyeket 
szinte telt házzal tartanának azok 
számára, akik rendelkeznek ol-
tási igazolvánnyal. A prefektus 
hétfői bejelentése szerint ha a 
fertőzöttségi arány továbbra is 
alacsony marad Bukarestben, 
és 1,5 ezrelékesre csökken, a 
színháztermek és éttermek is 50 
százalékos kapacitással működ-
hetnek. Májusban kísérleti ope-
ra-előadást szerveznek a kincses 
városbeli román operában, csak 
beoltott személyek mehetnek be 
– közölte Emil Boc polgármester. 
Mint az elöljáró elmondta, a tesz-
telőadás megszervezéséről Florin 
Cîțu kormányfővel is beszélt, aki 
támogatja az ötletet. Boc hangsú-
lyozta, hogy a járvány ellenére az 
élet nem állhat meg, a munkahe-
lyeket meg kell menteni, ugyan-
akkor a korlátozások lazítása a 
járvány terjedésétől függ.

Készülnek a nyitásra. A kolozsvári színház az Állatfarm című előadás premierjét tervezi május 21-ére  

 » A művelődésügyi 
minisztériummal közösen 
szervezi meg Bukarest-
ben az operaház és a 
nemzeti színház azokat 
a tesztelőadásokat, ame-
lyeket szinte telt házzal 
tartanának azok számára, 
akik rendelkeznek oltási 
igazolvánnyal.
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