
Színes világ2021. június 3.
csütörtök12

H I R D E T É S

MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI NEVES ELŐADÓK LÉPNEK SZÍNPADRA A HARGITA MEGYEI RENDEZVÉNYSOROZAT KERETÉBEN

Régóta várt közösségi élmény Csíkszentsimonban
A járványhelyzet okozta 
bezártság érzését szeretné 
megszüntetni a pénteken 
és szombaton rendezen-
dő csíkszentsimoni Tiltott 
Fesztivál. A Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra által szervezett 
rendezvénysorozat keretében 
számos neves előadót láthat 
majd a közönség a következő 
hónapokban: elsőként Rúzsa 
Magdi és a Halott Pénz zene-
kar koncertezik.

 » ISZLAI KATALIN

A járványügyi korlátozások 
tiszteletben tartásával ren-
dezik meg pénteken és 

szombaton a Tiltott Fesztivál első 
részét Csíkszentsimonban, a szer-
vező Tiltott Csíki Sör Manufak-
túra székhelyén. A hatályos elő-
írásoknak megfelelően legtöbb 
ezer, a helyszínen vagy labora-
tóriumban elvégzett, negatív 
koronavírusteszttel vagy oltással 
rendelkező személyt fogadhat-
nak – mondta el érdeklődésünk-
re Tófalvi Margit közkapcsolati 
felelős.

Tesztelés a helyszínen
„A látogatóközpontunk a jár-
vány kezdete óta zárva volt, 
és sokan kerestek meg azzal 
kapcsolatosan, hogy mikor 
nyitunk vagy szervezünk kon-
certeket, ahogyan korábban. 
Így, miután enyhült a járvány-
helyzet, úgy döntöttünk, hogy 
június elsejétől megnyitjuk a 
sör- és a chipszgyár látogató-
központjait, és koncerteket is 
szervezünk. A célunk az, hogy 
újra összehozzuk az embere-
ket, közösségi élményt biztosít-
sunk számukra” – hangsúlyoz-
ta Tófalvi Margit. Hozzátette, 
a szervezéssel jól haladnak, a 
színpad már áll, és az udvart 
is szinte teljesen berendezték, 
már csak az utolsó simítások 

vannak hátra. Kiemelte, a be-
léptetési feltételek miatt kaptak 
ugyan hideget-meleget, de az 
érdeklődőknek meg kell érteni-
ük, hogy eleget kell tenniük a 
járványügyi előírásoknak.

Ennek megfelelően legtöbb 
ezer személyt fogadhatnak 
(nem is áll rendelkezésre több 
jegy), és minden 16 éven felüli 
résztvevőnek bizonyítania kell 
valamilyen formában a védett-
ségét. Ezt az oltási igazolvány 
felmutatásával, 72 óránál nem 
régebbi negatív PCR-teszttel 
vagy 24 óránál nem régebbi an-
titestteszttel tudják megtenni. 
Újdonság továbbá, hogy egy 
friss intézkedésnek köszön-
hetően antigéngyorsteszteket 
végezhetnek a rendezvényszer-
vezők, tehát az érdeklődők iga-
zoló dokumentumok nélkül is 
elindulhatnak a koncertekre, 
a bejáratnál ugyanis lehetőség 
lesz a díjmentes tesztelésre. A 
mintavétel garatból, azaz nyál-
ból történik, nem az orrüreg-
ből, így sokkal gyorsabb és ké-
nyelmesebb. Fontos tudni azt 
is, hogy a kiskorúak belépése 
a rendezvényre csak szülő vagy 
gondviselő társaságában lehet-
séges. Minden érdeklődőnek 

magával kell vinnie továbbá a 
személyi igazolványát.

Neves előadók koncerteznek
Pénteken Rúzsa Magdi, szom-
baton pedig a Halott Pénz ze-
nekar lép színpadra a fesztivál 
keretében. A másfél évtizede a 
legsikeresebb magyarországi 
énekesnők közé tartozó Rúzsa 
Magdolna 2007-ben az ország 
képviseletében Aprócska blues 
című számával a 9. helyen vég-
zett a helsinki Eurovíziós Dal-
fesztiválon. Volt önálló estje a 
Pesti Színházban Magdaléna 
Rúzsa címmel, szerepelt a köz-
média dalválasztó műsora, 
A Dal zsűrijében. Eddigi hét 
stúdióalbuma mellett öt kon-
certlemezt készített; kapott 
Fonogram-díjat, Artisjus-díjat 
és Petőfi  Zenei Díjat. A Halott 
Pénz 2004 óta működő, több-
szörös Fonogram-díjas magyar 
hiphopformáció. Eredetileg a 
Halott Pénz Marsalkó Dávid szó-
lóprojektje volt, 2013-ban lett 
belőle hétfős – többnyire akusz-
tikus – zenekar többféle műfaj 
keveredéseinek stílusjegyeivel.

Délután négy órakor lesz a 
kapunyitás, és este nyolc órától 
lépnek fel az előadók, a köztes 

időszakban pedig lehetőség 
lesz például gyárlátogatásra 
vagy étkezésre is. A helyszínen 
hangulatos sörkertek (eső ese-
tén sörsátrak) biztosítják azon 
vendégek kényelmét, akik ét-
kezni szeretnének vagy ülve kí-
vánják hallgatni a koncertet. A 
kapuzárás 23 órakor várható. A 
jegyek egy koncertre száz lejbe 
kerülnek, és megvásárolhatók 
belépés előtt a fesztivál helyszí-

nén vagy elővételben online az 
Eventim.ro oldalon, személye-
sen pedig a Tiltott Csíki Sörö-
zőkben, illetve a Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra ajándékboltjában.

A közkapcsolati felelős arra is 
kitért, hogy a közelgő esemény 
nem egyszeri alkalom lesz, ha-
nem egy rendezvénysorozatot 
terveznek: nyáron és kora ősz-
szel számos neves előadót lát-
hat majd a közönség. Igyekezték 
úgy kialakítani a fellépők névso-
rát, hogy minden korosztály ta-
láljon kedvére valót, illetve több 
zenei stílus is képviselve legyen. 
Ennek megfelelően a következő 
hónapokban fellép majd Csík-
szentsimonban többek között a 
Republic, a Honeybeast, Ákos, a 
Tankcsapda, a Bagossy Brothers 
Company, az Edda, a Csík Zene-
kar, az Anna and the Barbies, a 
Margaret Island, Keresztes Ildi-
kó, Nagy Feró, Simó Annamária 
és a Magna Cum Laude. „Bízunk 
benne, hogy tovább fognak lazí-
tani a járványügyi korlátozáso-
kon országos szinten, és akkor 
mi is ahhoz tudjuk igazítani a 
belépési feltételeinket. Szeret-
nénk, hogy az emberek újra 
visszanyerjék egykori életérzé-
süket” – vetítette előre Tófalvi 
Margit.

Hamarosan benépesül a fesztiváltér. Legtöbb ezer személy vehet részt a rendezvény hétvégi koncertjein 

Nagy Feró is fellép a következő hónapokban a rendvénysorozat keretében
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