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H I R D E T É S

JÚNIUS 30-IG NEVEZHETNEK BE A VERSENYRE A SAJÁT SZERZEMÉNYT MAGYAR NYELVEN ELŐADÓ ZENEKAROK

Itthon biztosít sikert a Siculus

A Siculus versenyprogramjá-
nak döntőjében egy Met-
ropol-dal átdolgozásának 
elkészítése és bemutatása 
lesz a zenészek egyik fela-
data. A székelyudvarhelyi 
fesztivált augusztus 13–15. 
között szervezik.

 » KRÓNIKA

K ülönleges évfordulót ün-
nepel idén a 9. Siculus 
fesztivál: 50 évvel ezelőtt, 

1971-ben játszott először a szé-
kelyudvarhelyi rendezvényen a 
ma is aktív, legendás zenekar, a 
Metropol Group. Ehhez kapcso-
lódik az augusztus 13–15. közötti 
fesztivál második fordulójának 
egyik versenyszáma: a három 
eljátszott dal közül egyiknek 
kötelezően Metropol-feldolgo-
zásnak kell lennie – tájékoztatta 
szerkesztőségünket a szervező 
Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont. Mint írták, 

a Székelyudvarhely múltjához 
tartozó zenei fesztivál célja fó-
rumot teremteni, bemutatkozási 
lehetőséget biztosítani a saját 
szerzeményt magyar nyelven 
előadó hazai zenekarok számá-
ra. Rámutattak, a versenyfelhí-
vás mindazoknak szól, akiknek 
szenvedélyük a zene, van saját 
szerzeményük, szeretnének kö-
zönség előtt fellépni és fejlődni a 
Siculus fesztiválon elnyert díjak 
és tapasztalatcsere révén.

A tehetségkutató nyertes 
zenekara 1000 eurós Sicu-
lus-nagydíjban, a további négy 
díjazott 500-500 euró értékű 
elismerésben részesül, továbbá 
értékes nyereményekkel, stú-
diófelvételekkel, valamint más 
fesztiválokon való bemutatko-
zási lehetőségekkel térhetnek 
haza. „Zenészeink, énekeseink 
számára olyan mérföldkő lehet 
ez a díj, amely itthon biztosít 
számukra sikert. A saját szerze-
ményt, az egyéni zenei produk-
ciót előnyben részesítő zenei 
verseny új impulzust jelent az 

élő koncertek hosszas elmara-
dását követően” – olvasható a 
szervezők közleményében.

A versenyprogram továbbra is 
kétfordulós: az első fordulóban 
rock, pop-rock, indie, jazz, hard 
rock, folk-rock, alter-rock, metal, 
funky, hiphop stb. zenei stílusok 
valamelyikét játszó zenekarok két 
saját magyar nyelvű dallal vagy 
zenei szerzeménnyel jelentkez-

hetnek a Siculusfestival.com olda-
lon június 30-ig. A fesztiválra való 
benevezés feltételei: két dal de-
mófelvétele, esetleg YouTube-link 

feltöltése; a benevezési lap kitölté-
se; a magyar nyelvű dalszövegek 
feltöltése; egy nagy felbontású 
zenekari fotó jpg-formátumban 
való feltöltése; szándéknyilatko-
zat kiöltése a fesztivál verseny-
programján való részvételről; a 
döntőbe való továbbjutás esetén 
egy Metropol-dal átdolgozásának 
elkészítése és bemutatása.

A benevezők felvételeit szak-
mai zsűri bírálja el. A nyerteseket 
meghívják a Székelyudvarhelyen 
augusztus 13–15. között rendezen-
dő fesztivál döntőjére. A második 
fordulóba jutók számára a fesz-
tivál programjain való részvétel 
ingyenes, a bejelentkezés díjmen-
tes. A döntőbe került zenekarok-
tól három zenekari produkciót 
kérnek önmaguk bemutatásával. 
Minden zenekarnak legtöbb 15 
perc és maximum három dal 
műsoridő áll rendelkezésére. A 
Siculus fesztivál szervezésében a 
forrásközponton kívül részt vesz a 
Hargita Megyei Tanács is, társszer-
vező az Udvarhelyszéki Ifj úsági 
Egyeztető Tanács.

 » A tehetségkutató 
nyertes zenekara 1000 
eurós Siculus-nagydíjban, 
a további négy díjazott 
500-500 euró értékű 
elismerésben részesül, 
továbbá értékes nyere-
ményekkel, stúdiófelvé-
telekkel, valamint más 
fesztiválokon való bemu-
tatkozási lehetőségekkel 
térhetnek haza.  

Mesék a járvány 
utáni iskoláról

Könyv született A láthatatlanná 
tevő maszk – mesék a korona-

vírus megjelenése utáni iskoláról 
című meseíró pályázatra beér-
kezett munkákból. A Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége 
által meghirdetett pályázatra há-
rom országból 561 mese érkezett, 
melyet szakmai zsűri értékelt, és 
146 mesét válogatott be a kötetbe. 
A mesék hiteles kór- és korképet 
mutatnak a 2020-as évről. A gyer-
mekek csodálatos érzékenységről, 
őszinteségről, fantáziáról tesznek 
bizonyságot meséikben. Legfon-
tosabb üzenetük: minden jóra 
fordul, ha legyőzzük a félelmet, ha 
áldozatot vállalunk, ha összefo-
gunk, ha mosolygunk. Vigyázzunk 
magunkra és egymásra! – olvas-
ható az Ábel Kiadó gondozásában 
megjelent, a pályázattal azonos 
című könyv ismertetőjében. A 
mesék szövegét Zsigmond Emese 
szerkesztette, a könyvet Bak Sára 
illusztrációi gazdagítják.

A mesekönyv szerzőkhöz való 
eljuttatása, valamint az alkotások 
népszerűsítése céljából könyvbe-
mutatókat szerveznek az alábbi 
időpontokban és helyszíneken: 
ma 16 órától a szatmárnémeti 
Iparos Otthonban, csütörtökön 
11.30-tól a margittai Horváth János 
Elméleti Líceumban, pénteken 
11 órától a nagyváradi Ady Endre 
Emlékmúzeumban és június 
elsején 16 órától a csíkszeredai 
Kulissza kávéházban. A könyvbe-
mutatókon a kiadványban megje-
lentetett alkotások szerzői (területi 
érintettséggel) és szerkesztői lesz-
nek jelen. A szervezők hamarosan 
Kolozs és Kovászna megyében is 
tartanak bemutatókat.

A versenyfelhívás azoknak szól, akik szeretnének közönség előtt fellépni és fejlődni a Siculus fesztiválon elnyert díjak és tapasztalatcsere révén
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