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Negyedszázados a Gărâna Jazz 
Fesztivál, amelynek jubileumi 
kiadása szerdától vasárna-
pig várja a minőségi muzsika 
szerelmeseit a festői szépségű 
Krassó-Szörény megyei helyszí-
nen. Az idei fesztivál mindenik 
napján 4–4 nagyszínpadi kon-
cert várja az érdeklődőket.

 » KISS JUDIT

K ezdődik a Krassó-Szörény me-
gyei Szörényordas nagy múltú 
zenei eseménye, Közép- és Ke-

let-Európa legnagyobb szabadtéri 
jazzfesztiválja, a negyedszázados ju-
bileumát ünneplő Gărâna Jazz Fesz-
tivál, amely szerdától vasárnapig 
várja a minőségi zene szerelmeseit 
a festői szépségű hegyvidéki hely-
színen. A rendezvény a világ számos 
szögletéből évről évre a Bánságba 
vonzza a minőségi jazz szerelme-
seit, hiszen sajátos atmoszférájú a 
szabad ég alatt a szabadság érzetét 
keltő rendezvény, amelyet sokan 
egyfajta „kortárs Woodstocknak” 
tekintenek. Az öt napig tartó idei 
kiadáson mindennap 4–4 nagyszín-
padi koncert várja az érdeklődőket. 
„Mivel huszonötödik kiadásához 
érkezett a fesztivál, reprezentatív fel-

lépőkkel szeretnénk megünnepelni 
a jubileumot, de idén ez sok nehéz-
ségbe ütközött a járvány miatt” – 
nyilatkozta a Dilema Veche lapnak 
Marius Giura, a fesztivál művészeti 
igazgatója. Hozzátette, természete-
sen olyan fellépők is lesznek, akik 
visszatérő vendégnek számítanak, 
ugyanakkor a közönség számára 

meglepetést jelentenek a szörényor-
dasi fesztiválon első ízben fellépők. 
Mint az igazgató sorolta, idén An-
tonio Faraò, Dhafer Youssef, Omer 
Klein, Miłosz Bazarnik, Paul Lay lép 
először a fesztivál színpadára. „A 25. 
kiadás programját is pont olyan ne-
héz összeállítani, mint a korábbiakat, 
hiszen a szervezőknek mindig meg-
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Jubilál a „kortárs Woodstock” Szörényordason

Ismét minőségi muzsika csendül fel a hegyek közt a holnap kezdődő szörényordasi jazzfesztiválon  
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lepetéseket kell tartogatniuk a kö-
zönség számára. A hangsúlyt most 
is arra fektetjük, hogy minőségi 
muzsikát hozzunk el a fesztiválra” 
– mondta el az igazgató. A romániai 
jazzszcéna húzónevei is fellépnek 
a rendezvényen: a Mircea Tiberian 
Trió, a Sorin Zlat Kvartett, Luiza Zan 
& Barabás Lőrinc, Petre Ionutescu 
& Daniel Doroban, de olyan világ-
hírű külföldi fellépőket is várnak, 
mint az Avishai Cohen Trió, a Vasko 
Atanasovski Quartet, a Francesco 
Bearzatti Tinissima Quartet, a Nils 
Petter Molvær Band. A fesztiválon 
az oltási igazolvánnyal, friss negatív 
teszttel vagy védettségi igazolás-
sal rendelkezők vehetnek részt, a 
koncerteken a maszk viselése kö-
telező. Az idei kiadásról részletek 
a fesztivál honlapján találhatóak. 
A szörényordasi eseményt első íz-
ben 1997-ben szervezték meg, majd 
minden évben számos jazzrajongó 
látogatott el a szabadtéri, nappali 
és éjszakai koncertekre. Az elmúlt 
két és fél évtized alatt a jazz olyan 
nagy előadói léptek a fesztivál szín-
padára, mint Eberhard Weber, Mike 
Stern, Jan Garbarek, Charles Lloyd, 
Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, 
John Abercrombie, Miroslav Vitous, 
Zakir Hussain, Magnus Ostrom, 
Bugge Wesseltoft , Lars Danielsson, 
Avishay Cohen, Nils Petter Molvaer.

 » „A 25. kiadás 
programját is 
pont olyan nehéz 
összeállítani, 
mint a korábbia-
kat” – mondta el 
az igazgató.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E lhunyt 71 éves korában Luminița 
Gheorghiu színművész, aki főleg a 

román fi lmes újhullám rendezői által 
készített alkotásoknak köszönhetően 
vált ismertté. Az 1949. szeptember 
1-jén Bukarestben született színmű-
vész az elmúlt években visszavonul-
tan élt betegsége miatt. Azon színé-
szek közé tartozik, akiket a 2000-es 
évek elején berobbant román fi lmes 
újhullám rendezői „újra” felfedeztek. 
1972-ben végezte el a román fővá-
rosban a Színház- és Filmművészeti 
Intézetet, kezdetben Botoșani váro-
sának színházában játszott, majd 
1976 és 2003 között a Románia egyik 
legjobb teátrumának számító buka-
resti Bulandra Színház társulatának 
volt tagja. Luminița Gheorghiu már 

a rendszerváltozás előtt több fi lmben 
játszott, ezek közül az egyik legismer-
tebb a Stere Gulea által jegyzett Mo-
romeții román fi lmdráma. Pályafutá-
sa során mintegy 45 fi lmben alakított. 
Átütő sikert hozott számára a Cristi 
Puiu által 2005-ben rendezett, Lăză-
rescu úr halála című fi lm, amely a 
Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál Un 
Certain Regard szekciójában diadal-
maskodott. Ebben az alkotásban Lu-
minița Gheorghiu a mentőst játszotta. 
Felbukkant még a 2007-es cannes-i 
fi lmfesztiválon Arany Pálma díjjal ki-
tüntetett 4 hónap, 3 hét és 2 nap című, 
Cristian Mungiu által rendezett alko-
tásban is. Kiemelkedő sikert jelentett 
pályafutásában a Călin Peter Netzer 
által rendezett Anyai szív, amely 2013-
ban elnyerte a berlini nemzetközi fi lm-
fesztivál Arany Medve díját.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

A járványügyi óvintézkedések miatt 
embert próbáló időszakon van túl 

a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház, amely most már gőzerővel 
készül a 2021–2022-es évadra. „Eléggé 
viharvert évad végéhez érkeztünk, hi-
szen a járványhelyzet nem tette lehe-
tővé, hogy úgy vigyük azt végig, ahogy 
szerettük volna” – fogalmazott tegnap 
sajtótájékoztatón Nagy Pál színház-
igazgató. Mint mondta, ettől függetle-
nül izgalmas, kreativitásukat próbára 
tevő időszakon vannak túl, hiszen 
kirakatszínházat, videó- és tantermi 
előadásokat állítottak össze. Dálnoki 
Réka, a színház művészeti igazgatója 
rámutatott, az elmúlt évadban ha nem 
is a betervezetteket, de nyolc előadást 
sikerült bemutatniuk. Nagy Pál arról is 
beszélt, hogy a járványügyi helyzet mi-
att nem volt mit tenni, az előző évad-
ban eltervezett előadások egy részét 
elhalasztották, ezek jó részét a soron 
következő időszakban fogják megva-

lósítani. Az említett időszakra ismét 
nyolc előadással készül a színház, 
egyebek mellett megtartják a DráMa 
fesztivált is. A bemutatott művekről 
részletes tájékoztatót közöl majd a tár-
sulat. Fontos tudni, hogy az elmaradt 
előadásokat is igyekeznek pótolni.

Július 19-től augusztus 22-ig 60 lejbe 
kerül a bemutatóbérlet ára, a felnőt-
teknek ezért 45 lejt, míg a nyugdíja-
soknak, vidékieknek 40 lejt kell fi zet-
niük. Az időszak végétől októberig a 
bemutatóbérlet 75 lejbe kerül, a felnőtt 
60 lej, míg a nyugdíjas, vidéki bérlet 
ára 45 lej lesz. Aki támogatni szeretné 
a színházat az 300 lejért vásárolhat 
úgynevezett mecénásbérletet, ugyan-
akkor a szabad bérletekért 70 lejt kér-
nek. A felnőtteknek szóló bérleteket 
váltók egyebek mellett az Uz Bence, 
a Haramiák, a Furcsa pár, a Kaiser 
TV és a Száll a kakukk című előadást 
tekinthetik meg. Az is kiderült, hogy a 
korábbi diákbérletekkel kapcsolatos 
elmaradásokat várhatóan november-
ben fogják pótolni.

Elhunyt Luminița Gheorghiu Nyolc bemutatót terveznek Udvarhelyen

 » „Eléggé vihar-
vert évad végéhez 
érkeztünk, hiszen 
a járványhelyzet 
nem tette lehe-
tővé, hogy úgy 
vigyük azt végig, 
ahogy szerettük 
volna” – fogal-
mazott tegnap 
sajtótájékoztatón 
Nagy Pál színház-
igazgató.

Már a következő évad előadásaira készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház

A román újhullám rendezői 2000-ben „újra” felfedezték Luminiţa Gheorghiut




