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Nem jutott tovább a Romániát 
képviselő kolozsvári Roxen és 

Amnesia című dala az Eurovíziós 
Dalfesztivál elődöntőjéből, amelyet 
kedden este tartottak Rotterdam-
ban. Az első elődöntőben részt vevő 
országok közül Norvégia, Izrael, 
Oroszország, Azerbajdzsán, Málta, 
Litvánia, Ciprus, Svédország, Belgi-
um és Ukrajna képviselői jutottak be 
a fi náléba – közölte az Agerpres hír-
ügynökség.

A második elődöntőt ma tartják, 
ezen San Marino, Észtország, a Cseh 
Köztársaság, Görögország, Ausztria, 
Lengyelország, a Moldovai Köztársa-
ság, Izland, Szerbia, Grúzia, Albánia, 
Portugália, Bulgária, Finnország, 
Lettország, Svájc és Dánia képviselői 
állnak színpadra. Magyarország idén 

nem vesz részt az Eurovíziós Dalfeszti-
válon. A két elődöntőből telefonos és 
online szavazás, illetve a szakmai zsű-
rik szavazatai alapján továbbjutó 10-10 
előadó mellett a szervező Hollandia, 
valamint az automatikusan döntős öt 
nagy ország – Franciaország, Német-
ország, Olaszország, Spanyolország és 
Nagy-Britannia – képviselői vehetnek 
részt a szombati fi náléban.

A 2019-es Eurovíziós Dalfeszti-
vált a Hollandiát képviselő Duncan 
Laurence nyerte meg Arcade című 
dalával. 2020-ban a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt a verseny. Az 
Eurovíziós Dalfesztivált az európai 
közszolgálati televíziók szövetsége, a 
European Broadcasting Union szer-
vezi. Az első dalversenyt 1956-ban 
tartották a svájci Luganóban. Romá-
nia 1993 óta vesz részt a megméret-
tetésen.

Kiesett az Eurovíziós Dalfesztiválból a Romániát képviselő Roxen

Bejelentették tegnap a Jazz in 
the Park helyszíneit a szer-
vezők, akik úgy döntöttek, 
folytatják az előkészületeket. 
A kolozsvári fesztivált szep-
tember 2–5. között tartják.

 » BEDE LAURA

L esz Jazz in the Park – jelentették 
be tegnap a kolozsvári fesztivál 
szervezői. Megjegyezték, bár az 

országos vészhelyzeti bizottság által 
nemrég bejelentett lazító intézkedé-
sek egyáltalán nem segítik a kulturá-
lis rendezvények szervezőit, és nem 
határoztak meg egy előrelátható, a 
szabadtéri események megvalósítá-
sát levetővé tevő keretet, úgy dön-
töttek, folytatják az előkészületeket. 
„Fontos számunkra, hogy előre ha-

ladjunk a Jazz in the Park szervezé-
sével. A fesztivál több mint munka, 
az életstílusunkká vált, meghatároz 
minket, és ha megállunk, olyan, 
mintha megszűnnék önmagunk 
lenni. Az elmúlt időszak történé-
sei negatív nyomást helyeztek ránk 
és a fesztiválszervezésre, de még a 
rendezvény járványhelyzethez alkal-
mazkodott formája is segíthet hely-
rejönni” – fogalmazott Alin Vaida 
fesztiváligazgató.

A szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményben emlékeztetnek, 
a járványhelyzet nem teszi lehető-
vé, hogy a szeptember 2–5. közötti 
rendezvény helyszíne a korábbi hét 
kiadáshoz hasonlóan a sétatéri park 
legyen. Így az európai szinten leg-
jobb kisfesztivál címet elnyert Jazz 
in the Park szervezői fő helyszínek-
ként jelölték meg a Romulus Vuia 

néprajzi parkot, a Iulius Parkot, az 
agrártudományi és állatorvosi egye-
tem parkját, illetve hamarosan még 
egyet terveznek kiválasztani.

Mint írták, a néprajzi park a nap-
pali, zenés és egyéb programoknak 
ad helyet, melyek célja jó hangulat 
teremteni az esti koncertek előtt. A 
Iulius Parkban a román jazzművé-
szeké lesz a főszerep, a szervezők 
így szeretnék támogatni a helyi 
zenészeket, ugyanakkor kiállni az 
összes hazai előadóért. Az egyetemi 
campuson piknikezésre nyújtanak 
lehetőséget, kézművesvásár is lesz 
a helyszínen, valamint zongorajáté-
kot lehet majd hallgatni. A fesztivál 
ugyanakkor gyerekprogramoknak, 
zenei eszközbemutatóknak, bake-
litvásárnak is helyet ad, illetve a vá-
ros más pontjain is lesznek kisebb 
koncertek.

KONCERTEKET, GYEREKPROGRAMOKAT, KÉZMŰVES- ÉS BAKELITVÁSÁRT KÍNÁL SZEPTEMBERRE A KINCSES VÁROSI RENDEZVÉNY 

Nem hátrál a kolozsvári Jazz in the Park

Tóparti mulatság. A kincses városi Iulius Parkban román jazzművészek lépnek színpadra a fesztivál keretében
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A szervezők tegnap megkezdték 
a jegy- és bérletárusítást, május 26-
ig 30 lejes kedvezményes áron vált-
ható belépő egy napra az Entertix 
és MyTicket oldalakon. A fesztivál-
igazgató felhívta arra is a fi gyel-
met, hogy amennyiben a fesztivál 
körülményei újabb korlátozások 
miatt változnak, egészen biztosan 
visszautalják a közönség pénzét.

 » A szervezők 
tegnap megkezd-
ték a jegy- és 
bérletárusítást, 
május 26-ig 30 
lejes kedvezmé-
nyes áron váltható 
belépő egy napra.

Élő zenés vetítések a TIFF-en

Élő zene is kíséri a kolozsvári Nemzetközi Transilva-
nia Filmfesztivál (TIFF) egyes vetítéseit: a jubileumi, 
huszadik kiadásához érkező, július 23. és augusztus 1. 
közti időszakra tervezett szemlén külföldi muzsikusok 
is tiszteletüket teszik. A szervezők közölték, a ven-
dégzenekarok fellépése a képi varázslatot az egyedi 
zenei élményekkel ötvözi. A nagy-britanniai Asian Dub 
Foundation a bonchidai Bánff y-kastély udvarán lép fel, 
Mathieu Kassovitz rangos díjakat elnyert La Haine című 
fi lmjének vetítését kíséri. A franciaországi Fargo by 
Fragments a kolozsvári Diákházban lép színpadra, pro-
dukciójuk Joel és Ethan Coen kultfi lmjének, a Fargónak 
a vetítéséhez illeszkedik. Az olaszországi Edison Stu-
dio szintén a diákházban várja a közönséget: produk-
ciójuk a 700 éve elhunyt Dante Alighieri életműve előtt 
tiszteleg, és az első olasz nagyjátékfi lm, az 1911-es 
Inferno vetítését kíséri. A franciaországi Julie Roué és a 
román Simona Strungaru a Carmine Gallone rendezte, 
1917-ben készült Malombra című némafi lm vetítését 
kíséri muzsikájával.

A Romániát képviselő kolozsvári Roxen és Amnesia című dala nem győzte meg a dalfesztivál zsűrĳ ét

Bonchidán koncertezik majd a brit Asian Dub Foundation




