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• Először rendezi meg 
a Csíki Játékszín júni-
us 8. és 13. között az 
Unscene – Művészeti 
Egyetemek Fesztiválját 
Csíkszeredában, part-
nerségben az ország 
művészeti egyete-
meivel, Csíkszereda 
Önkormányzatával és 
a Hargita Megyei Kultu-
rális Központtal. A hat 
nap alatt 19 előadással, 
esténként filmvetíté-
sekkel és koncertekkel 
várják az érdeklődőket.

PÉTER BEÁTA

A színház- és fi lmművészeti 
egyetemek végzős diákja-
inak kínál bemutatkozási 

lehetőséget az Unscene – Művészeti 
Egyetemek Fesztiválja, amelynek 
nulladik kiadása június 8-án kezdő-
dik Csíkszeredában. A fesztivál ötle-
tét a koronavírus okozta helyzet szül-
te, ugyanis ez idő alatt a nagyvárosok 
egyetemi színpadai zárva voltak, 
ezért a diákok nem tudtak megmu-
tatkozni a közönség előtt, holott egy 
művészeti szakon végző diák számá-
ra nagyon fontos lenne a közönséggel 
való találkozás – mutatott rá Veress 
Albert, a Csíki Játékszín igazgatója 
a rendezvényt beharangozó tegnapi 
sajtótájékoztatón. „Mivel mi elég-

gé szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy van egy színházunk, ami nyit-
va van, van közönségünk, arra gon-
doltunk, hogy felkínáljuk nekik ezt a 
teret, és összegyűjtjük őket az ország 
minden részéről, hogy megmutathas-
sák a vizsgaelőadásaikat. Aztán ez az 
ötlet tovább virágzott, és valóban az a 
terv, hogy az elkövetkező években ki-
terjesszük ezt a fesztivált más művé-
szeti ágakra is, és akár nemzetközivé 
tegyük” – részletezte a színházigaz-
gató. Mint elhangzott, nagyon rövid 
volt az idő az ötlettől a kivitelezésig, 
ami a szervezést illeti, de így is mint-
egy 110 résztvevő lesz jelen – végzős 
diákok, tanáraik, művészeti egyete-
mek vezetői, színházigazgatók, kri-
tikusok, irodalmi titkárok stb.. A 19 

előadáson kívül fi lmvetítéssel, kon-
certtel, fl ashmobbal várják a közön-
séget. Ez a nulladik kiadás, ezzel je-
leznénk, hogy ez egy próbafutam az 
idén, de ettől függetlenül sok előadás 
lesz és sok résztvevő – fűzte hozzá az 
igazgató. Némethy Zsuzsa, a fesztivál 
egyik főszervezője kifejtette, az is cél-
ja a fesztiválnak, hogy a színiseknek, 
színészeknek, vezetőtanároknak, 
igazgatóknak találkozási lehetőséget 
biztosítsanak, valamint hogy vissza-
hozzák a régi fesztiválok hangulatát. 

Akiket láthat a közönség

A hat nap alatt a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem Színház és Film 
Karának, a Marosvásárhelyi Mű-

vészeti Egyetem, a bukaresti I. L. 
Caragiale Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem, valamint a temesvá-
ri Nyugati Egyetem diákjai hozzák 
el színházi produkcióikat és fi lmes 
munkáikat. A részt vevő diákok 
délelőttönként workshopokon ve-
hetnek részt: mozgásworkshopon 
Bordás Attila vezetésével, valamint 
Shakespeare-szonettek témában 
színészworkshopon, Vladimir An-
ton és Hatházi András vezetésével. 
A programban román és magyar 
nyelvű előadások, táncelőadás, 
gyerekeknek szóló produkció, per-
formansz, valamint egyéni műsorok 
is szerepelnek. A vetített fi lmek a ko-

lozsvári BBTE és a bukaresti UNATC 
fi lm és média szakos diákjainak 
munkái, köztük több díjnyertes fi lm 
is található. Két koncert is színesíti 
a fesztivál kínálatát, szerdán este 
Ovidiu Lipan Țăndărică és barátai, 
pénteken pedig az Ineff able zenekar 
lép fel a Kulissza kávézó teraszán. 
„Olyan előadásokat láthat a nagyér-
demű, amelyeket még nem látott 
senki sehol. A városnak is egy nagy 
premier ez a fesztivál, ami az erdé-
lyi színművészetnek is sokat jelent” 
– hangsúlyozta Sógor Enikő, Csík-
szereda kultúráért felelős alpolgár-
mestere. Reményei szerint a feszti-
vál nemcsak méretében fog bővülni 
jövőre, hogy több színházat, egye-
temet szólít meg, hanem más 
művészeti ágakat is hozzá 
lehet majd csatolni. Ugyan-
akkor felhívta a fi gyelmet, 
hogy a járványhelyzet még 
mindig tart, ezért kéri a 
résztvevőket, hogy tartsák be 
az erre vonatkozó rendelkezéseket 
és fi gyeljenek egymásra.

Az előadásokat négy helyszínen 
játsszák: a Csíki Játékszín nagyter-
mében, a Hunyadi László kama-
rateremben, a Csíki Moziban és a 
kulturális központ pincetermében. 
„Ezeket a tereket 70 százalékos te-
lítettséggel tudjuk használni, fenn-
tartunk helyeket a résztvevőknek 
és a városi nézőknek is. Nagyon re-
méljük, hogy sikerül felpezsdíteni 
kicsit a város életét, és a városból 
is sok nézőre számítunk” – emelte 
ki még a Csíki Játékszín igazgatója.
Az előadásokra a belépés ingyenes, 
viszont előzetes helyfoglalás szük-
séges. Az Unscene programját és 
további információkat a fesztivál 
Facebook-oldalán, valamint kedd-
től a rendezvény honlapján lehet 
megtalálni.

Felpezsdül Csíkszereda 
kulturális élete a következő 
napokban

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Statisztákat keresnek
Június 10-én és 11-én a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata A nép 
ellensége című produkciójának 
televíziós felvételét forgatja 
Keresztes Attila rendezésében. 
A forgatás sikerességéhez 
elengedhetetlen a közönség 
jelenléte, ezért az eseményre 
olyan nézők jelentkezését 
várják, akik mindkét napon 17 
és 21 óra között szívesen részt 
vesznek statisztaszerepben a 
forgatáson. Jelentkezésüket 
június 9-én 16 óráig várják 
a tompamiklostarsulat@
gmail.com címen, a titkárság 
0365-806862-es telefonszá-
mán, illetve Facebook-üze-
netben. A forgatáson részt 
vevő jelentkezőknek a Tompa 
Miklós Társulat négyegységes 
szabadbérletet ajánl fel.
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Felvidéktől Sárközig, Nyíregyhá-
zától Székelyudvarhelyig több 

száz táncos egy időben táncolja a 
különböző tájegységek ver-
bunk táncait: a programso-
rozatot nemcsak a helyszí-
nen, hanem online is lehet 
majd követni június 12-én, 
szombaton. Kárpát-meden-
ce-szerte tájegységeként 
eltérő formában alakult a 
verbunk táncok szerkezeti 

felépítése, változatos formák 
jöttek létre a teljesen kötött formák-

tól a félig kötött, félig improvizatív 
táncalkotásig. „A rögtönzött, egyéni 
előadású változatok a magyar tánc-
történet egy érdekes szakaszát mu-
tatják be – a változás korát, ahogy 
a régi stílusúból szervesen kialakul-
tak az új stílusú férfi táncok” – kö-
zölte az esemény apropóján a Ha-
gyományok Háza.

A verbunk napja most különö-
sen időszerű, tudtuk meg, hiszen 
a rendezvény a májusi, a pünkösdi 
időszakhoz kapcsolódik, mivel a 
nyugati verbunk táncaink jellegzetes 
funkciója volt a pünkösdi időszak-
hoz kapcsolódó legényavatás szo-
kása, és ennek egyik legfontosabb 
eleme volt a település férfi táncának 

bemutatása. Az egész napos rendez-
vénybe Székelyudvarhely délután 
kapcsolódik be, tudtuk meg a helyi 
házi gazda szerepét betöltő Udvar-
hely Néptáncműhely vezetőjétől. 
Orendi István ugyanakkor hozzátet-
te: a részvétel ingyenes, azonban – a 

járványügyi szabályok betartásának 
okán – előzetes regisztrációhoz kö-
tött. A gálaműsor 18 órakor kezdődik 
a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház-
ban: a nagyérdemű erdélyi verbunk 
táncokat láthat majd Sára Ferenc és 
csoportja, a Pipacsok Néptáncegyüt-
tes, Feketelaki Tibor és Székely Me-
linda, az Ördögborda Néptáncegyüt-
tes, Farkas Csaba és Kásler Magdi, 
valamint a házigazdák előadásában, 
a talpalávalót Kelemen Molnár János 
és a Kedves Zenekar biztosítja. Az 
eseményt megelőzően az Udvarhely 
Néptáncműhelynél szükséges re-
gisztrálni a 0722-180046-os telefon-
számon vagy a tancmuhely@gmail.
com e-mail-címen.

A verbunk napja Székelyudvarhelyen is
• Székelyudvarhely egyike azon öt városnak, amelyek 
otthont adnak a verbunk napjának: a Kárpát-medence 
szintű rendezvényt idén először tartja meg a magyaror-
szági Hagyományok Háza.

Az egész napos programba több száz 
táncos bekapcsolódik

◂  FORRÁS: NAGYVÁRAD TÁNCEGYÜTTES

Hat nap, tizenkilenc előadás
Fesztiválpremier Csíkszeredában: ma rajtol az Unscene




