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• Ötödik alkalommal 
rendezik meg június 
23. és 27. között a 
Filmszereda – Szé-
kelyföldi Mozgókép 
Fesztivált Csíkszere-
dában. Az érdeklődők 
17 filmet tekinthet-
nek meg az ötnapos 
rendezvényen, és a 
korábbi kiadásokhoz 
képest idén kibővítet-
ték a vetítési helyszí-
nek számát.

ISZLAI KATALIN

Minden évben igyekszenek 
újdonságokat becsempészni 
a Filmszereda – Székelyföl-

di Mozgókép Fesztivál programjába, 
idén ez főként a helyszínek bővítésé-
ben érhető tetten – mutatott rá meg-
keresésünkre Mihály László szervező. 
Mint részletezte, a szabadtéri helyszí-
neket szerették volna kiterjeszteni, és 
azt is fontosnak tartották, hogy lakó-
telepekre vigyék ki a vetítéseket. A 
cél az volt, hogy ne az érdeklődőknek 
kelljen a városközpontba utazniuk, 
hanem a fi lmek érkezzenek hozzá-
juk. Két ilyen lakótelepi helyszínen 
tartanak vetítéseket, a Temesvári su-
gárúton, az Óceán üzlettel szembeni 
területen és a Pacsirta sétány sportpá-
lyáján. Emellett kiemelt helyszínként 
továbbra is megmarad a Csíki Mozi és 
a Mikó-vár udvara.

Ingyenes vetítések

Mihály László arra is kitért, hogy a 
járványügyi előírások miatt létszám-

korlátozásra kell számítani a ren-
dezvényen. A szabadtéri vetítésekre 
karkötőkkel lehet majd belépni, és 
a megadott ülőhelyeken helyet fog-
lalni, de a lakótelepeken otthonaik 
ablakaiból is fi gyelemmel követhetik 
a vetítéseket a lakók. A Csíki Mozi 70 
százalékos kapacitással működhet, 
tehát 176 nézőt fogadhatnak, és a 
maszkviselés kötelező lesz. A rend-
hagyó szabadtéri helyszíneken meg-
tartott vetítések ingyenesek lesznek, 
akárcsak a rendezvény első napján 
a Mikó-vár udvarán tartottak, a záró-
koncert pedig mindazok számára díj-
mentes lesz, akik a hét folyamán bár-
melyik fi lmre jegyet váltottak. A többi 
fi lmre 15–20 lejbe kerülnek a belépők, 
a korábbi vetítések rendszerint keve-
sebbe, az estiek többe kerülnek. Jegy-
vásárlásra a mozi jegypénztáránál és 
a bilete.ro oldalon lesz lehetőség, az 
értékesítést bármelyik pillanatban el-

indíthatják. Újdonság továbbá, hogy 
az esti vetítések alkalmával gyerek-
foglalkozásokat tartanak, így amíg a 
szülők megnézik a fi lmet, a kicsikre a 
gyerekmegőrzőben vigyáznak.

Szerda, csütörtök, péntek

Az ötnapos rendezvényt szerdán 17 
órától a Csíki Kamarazenekar kon-
certjével nyitják meg a Mikó-vár ud-
varán. Ezt követően Farkas György 
Mostmár jöhetsz, Jézuska című kis-
játékfi lmjét vetítik 18 órai kezdettel 
ugyanezen a helyszínen, a vetítés 
után pedig közönségtalálkozót is 
tartanak. 19 órától Nagy Anikó Mária 
és Szabó Attila Otthon, otthon című 
kisjátékfi lmjét tekinthetik meg az ér-
deklődők szintén a Mikó-várban, 20 
órától pedig közönségtalálkozó sze-
repel a programban. Este fél kilenctől 
aztán párhuzamosan két vetítést is 

tartanak: a Csíki Moziban May el-
Toukhy Szívek királynője című dán–
svéd drámáját vetítik, a Mikó-várban 
pedig a Nagy Anikó Mária rendezte 
Vonal felett című dokumentumfi lmet 
láthatja a közönség. 

Csütörtökön Orosz Dénes roman-
tikus vígjátékával indul a vetítés 
a Csíki Moziban: a Seveled című 
fi lmet tűzték műsorra 18 órától, 
román felirattal. Ezt követi ugyan-
ezen a helyszínen román felirattal 
Chloé Zhao A nomádok földje című 
fi lmdrámája, ami idén a legjobb 
fi lmnek és a legjobb rendezőnek já-
ró Oscar-díjat is megkapta.

Pénteken elsőként Thomas 
Vinterberg fi lmjét vetítik magyar 
felirattal a Csíki Moziban, a Még 
egy kört mindenkinek vetítése 
17.30-kor kezdődik. Utána, 19.30-
tól ugyanezen a helyszínen Szabó 

István Zárójelentés című fi lmjét 
nézheti meg a közönség. 21.30-tól 
aztán az egyik rendhagyó hely-
színen, a Temesvári sugárúton, az 
Óceán üzlettel szembeni területen 
lesz látható a Lakos Nóra által ren-
dezett Hab című alkotás.

Szombat, vasárnap

Szombaton már délelőtt elkezdődnek 
a vetítések. 11 órától a Hanno Older-
dissen által rendezett Lassie hazatér 
című fi lmet tekinthetik meg az ér-
deklődők magyar szinkronnal a Csíki 
Moziban, 13 órától pedig ugyanez a 
fi lm román szinkronnal lesz látható 
ugyanott. Később, 18 órától Radu Ju-
de Babardeală cu bucluc sau porno 
balamuc című, a Berlinalén Arany 
Medve díjat nyert fi lmjét vetítik a mo-
ziban magyar felirattal. 20.30-tól Cé-
line Sciamma Portré a lángoló lányról 
című alkotása lesz látható ugyancsak 
a moziban magyar felirattal. 
21.30-tól aztán a másik új 
helyszínen, a Pacsirta sétány 
sportpályáján vetítik Lóth Ba-
lázs Pesti balhé című fi lmjét 
román felirattal. 

Vasárnap délelőtt 11 órá-
tól a Lelki ismeretek című Pixar 
animációt lehet megnézni 3D-ben, 
magyar szinkronnal a Csíki Mo-
ziban, 14.30-tól pedig a Colectiv 
című fi lm lesz látható a Mikó-vár-
ban, Alexander Nanau rendezésé-
ben. 16.30-tól ismét a moziban lesz 
vetítés: Ilja Krzsa novszkij, Jeka-
terina Oertel orosz rendezők Dau. 
Natasha című fi lmjét láthatják az 
érdeklődők, magyar felirattal. A 
rendezvény utolsó vetítése 19 óra-
kor kezdődik a Mikó-várban: Nagy 
Viktor Oszkár Becsúszó szerelem 
című fi lmjének premier előtti ve-
títését kísérhetik fi gyelemmel a 
résztvevők román felirattal. A ve-
títést követően, este kilenc órától a 
rendezvénysorozatot a Loose Neck-
ties Society koncertjével zárják.

Idén új helyszíneken is tartanak 
vetítéseket. Az egyik ilyen az 
Óceán üzlettel szembeni terület 
lesz a Temesvári sugárúton

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

B A R A B Á S  O R S O L Y A

S zerdán éjjel utazott Magyaror-
szágra a Figura Stúdió Színház 

társulata, hogy egy év kiha-
gyás után ismét játsszon a 
Magyar Színházak Kisvár-
dai Fesztiválján. „Nagyon 
örülünk, hiszen a határon 
túli színházak életében ha-

gyománnyá vált, hogy júni-
us végét Kisvárdán töltik” – jelezte 

Keresztes Franciska irodalmi titkár. 
A fesztiválon való részvétel feltétele 
volt, hogy a társulat minden tagját 
be kell oltani, ezt sikerült időben 
megoldják, és az Albu István által 
rendezett Boldogtalanokkal szere-
pelhetnek a versenyprogramban.

Füst Milán drámáját az évadban 
utolsó alkalommal kedden este ját-
szották Gyergyószentmiklóson, ezút-
tal is nagyon sokan kíváncsiak voltak 
az előadásra. A Magyar Színházak 
Kisvárdai Fesztiválja pénteken kezdő-
dik, és a Figuráé lesz a nyitóelőadás 18 

órától a Kisvárdai Művelődési Házban. 
A társulat meghívást kapott a Gyulai 
Várszínházba is, ahol Örkény István 
Tóték című tragikomédiáját játsszák 
majd augusztus elején.

Kezdődik a kisvárdai színházi fesztivál, a Figura játssza a nyitóelőadást
• Már a helyszínen tartózkodik a gyergyószentmik-
lósi Figura Stúdió Színház társulata, amely a Magyar 
Színházak Kisvárdai Fesztiváljának nyitóelőadásaként 
mutatja be Füst Milán Boldogtalanok című drámáját.

Magyar Színházak 
Kisvárdai Fesztiválja

Június 18. és 26. között 3 
helyszínen 15 versenyelőadás 
és 5 versenyen kívüli produkció 
lesz Kisvárdán. A seregszemlén 
Gyergyószentmiklós mellett 
Arad, Beregszász, Csíkszereda, 
Kassa, Kolozsvár, Komárom, 
Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Sepsiszentgyörgy, Szabadka, 
Székelyudvarhely és Zenta is 
képviseli magát. A verseny-
programot idén is Balogh Tibor 
dramaturg, színikritikus, a 
fesztivál művészeti tanácsadó-
ja állította össze.

A Boldogtalanok című előadással 
versenyez Kisvárdán a Figura 
Stúdió Színház

▾  F O T Ó :  B A R T A L I S  E L Ő D

Lakótelepi  vetítések is lesznek
Jövő héten tartják a Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztivált




