
Színes világ2021. július 9–11.
péntek–vasárnap20

H I R D E T É S

 » BÍRÓ BLANKA

Javában készülnek az alkotók 
az István, a király székelyföl-

di nagyprodukció előadásaira, 
hónap közepétől jegyek is vált-
hatók a Sepsiszentgyörgyön öt 
egymást követő napon bemu-
tatandó rockoperára – tájékoz-
tattak a szervezők. Hozzátették, 
az erdélyi szereplőkkel terve-
zett produkció kivitelezése jól 
halad, készülnek a jelmezek, 
próbál a kórus és a tánckar, 
valamint elindult az esemény 
honlapja is. Szörényi Levente 
és Bródy János legendás, ere-
detileg 1983-ban bemutatott 
rockoperáját a tervek szerint 
augusztus 20–24. között öt al-
kalommal játsszák a Sepsi Aré-
nában székelyföldi fellépőkkel, 
így dupla, esetenként tripla 
szereposztással készülnek. Az 
eseményre három kategóriában 
lehet jegyet váltani, a belépők 
90, 60 és 30 lejért vásárolhatók 
meg a sepsiszentgyörgyi városi 
kulturális szervezőirodában és 
az Eventim jegyértékesítő há-
lózatában, ahol elérhető a sze-
reposztás is az adott nap előa-
dására – hívták fel a figyelmet 
a szervezők. Az előadás-soroza-
tot a járványügyi korlátozások 
figyelembevételével tartják, 
kötelező lesz a maszkviselés. 
A produkciót 5 éven aluli gye-

rekeknek a hangerő intenzitá-
sa miatt nem ajánlják. Továb-
bi részletek az előadásokról 
a székelyföldi nagyprodukció 
Facebook-oldalán, valamint a 
Kultúra.ro honlapon az István, 
a király menüpont alatt talál-
hatók. 

Mint korábban a szervezők kö-
zölték, a rockoperát székelyföldi 
és erdélyi művészekkel állítják 
színre, a főbb szerepeket kettős 
vagy hármas szereposztással 
játsszák, így Farkas Lóránd szí-
nész, a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház tagja és Molnár József 
zenész, énekes István szerepé-
ben tűnik fel, Koppányt Baricz 
Gergő, énekes, előadó, dalszerző 
és Dombi Sándor énekes, a Full 
Screen zenekar gitárosa alakítja. 
Sarolt szerepében Szabó Enikő és 
Zsigmond Éva Beáta színésznő, a 
Csíki Játékszín művészei tűnnek 
fel, Koppány lánya, Réka Ritziu 
Ilka Krisztina, színész, énekes, 
táncos, a Bekecs Néptáncszínház 
tagja és Zöldi Lara musicalszí-
nész, a budapesti Madách Szín-
ház tagja lesz. A szólistákhoz 
csatlakozik egy 35 tagú szimfoni-
kus zenekar, 150 tagú kórus, 60 
tagú tánckar és több statiszta. Az 
előadásokra szimultán több hely-
színen zajlanak a próbák, hogy 
augusztus 20-án a Sepsi Aréná-
ban minél tökéletesebb élményt 
nyújtson a legendás alkotás.

Jegyek az István, a királyraTÖBB HELYSZÍNEN CSENDÜL FEL A RÉGMÚLT KOROKAT IDÉZŐ MUZSIKASZÓ 

Barokk, rokokó zene Csíkban
Az utazás témakörét járja 
körül a neves külföldi és 
hazai régizene-együtteseket 
felvonultató, július 10–18. 
között szervezendő Csík-
szeredai Régizene Fesztivál  
– mondták el sajtótájékozta-
tójukon a szervezők. 

 » KORPOS ATTILA

N eves hazai és világhírű 
külföldi régizene-együtte-
sek előadásait hallgathat-

ják meg a reneszánsz és barokk 
muzsika kedvelői július 10–18. 
között a Csíkszeredai Régizene 
Fesztiválon. Az idén tizenharma-
dik alkalommal megszervezett 
rendezvénysorozat az utazás 
témáját járja körül, előadókat 
várnak Franciaországból, Tö-
rökországból és Csehországból 
is – hangzott el a csütörtöki saj-
tótájékoztatón. Ferencz Angéla, 
a Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont menedzsere, Filip Ignác, 
a fesztivál művészeti vezetője 
és Sógor Enikő csíkszeredai al-
polgármester tartott részletes 
beszámolót a rendezvény te-
matikájáról, programjairól. A 
rendezvényen mesterkurzussal, 
reneszánsz játékokkal és kéz-
műves-foglalkozásokkal várják 
az érdeklődőket, nem marad el 
a borvacsora, illetve a hagyomá-
nyos gyalog- és kerékpártúra 
sem – részletezte Filip Ignác, a 
rendezvény művészeti vezetője. 
Hozzátette, azért választották 
tematikaként az utazást, mert 
amit az elmúlt egy évben fi zi-
kailag nem lehetett, azt most 
megpróbálják megtenni a zene 
világában. 

Az eseményt több helyszínen 
szervezik, a Mikó-várban, a Csíki 
moziban, a Milleniumi templom-
ban, a Márton Áron Gimnázium-
ban és a csíksomlyói kegytemp-
lomban is felcsendül a régmúlt 
korokat idéző muzsikaszó a fesz-
tivál kilenc napja alatt.  A feszti-
válra látogatók ízelítőt kapnak 
a különböző régizenei műfajok 
sokszínűségéből, a koncerteken 
reneszánsz, barokk és rokokó 
dallamok is megszólalnak ne-
ves külföldi és helyi előadók tol-
mácsolásában. Csíkszeredában 
muzsikál a szerbiai Renaissance 
csapata, amely világviszony-
latban az egyetlen állami régi-
zene-együttes. Jelen lesz többek 
között a trubadúrok zenéjét 
megszólaltató franciaországi 
Miqueu Montanaro és magyar-
országi Musica Historica együt-
tes, a barokk zenét játszó buka-
resti Madrigál kamarakórus, a 
különböző zenei stílusok csem-
ballóra írt ötvözeteit megszólalta-
tó Jiří Havrlant Csehországból. A 
Mikó-várban koncertezik továbbá 
a Balassi Bálint reneszánsz költő 

és a 14. századi török fi lozófus, 
Yunus Emre verseit megzenésítő 
Erdal Şalİkoğlu Törökországból. 
A fesztiválon egyensúlyra töre-
kedtek a vendég és hazai meg-
hívottak terén, így az országból 
többek között a Kájoni Consort, 
a Fonte Di Gioia vagy a Codex 
régizene-együttes is színpadra 
lép – hívta fel a fi gyelmet Filip 
Ignác. A sajtótájékoztatót a csík-
szeredai  Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola két tanulójá-
nak régizenejátéka színesítette. 
A Csíkszeredai Régizene Fesz-
tivált 1980-ban szervezték meg 
először, 1986-ban a kommunista 
hatóságok betiltották, majd 1990-
ben indult újra. A rendezvény-
sorozatra jegyek elővételben a 
Magtar.ro/veddahelyit internetes 
felületen kaphatók 15 és 25 lejes 
áron. A belépőkből származó 
bevételből a szervezők idén is 
több ezer lejes ösztöndíjat aján-
lanak fel két fi atal zenei tehetség 
számára. A részletes program, 
jegyvásárlással kapcsolatos infor-
mációk az esemény honlapján és 
Facebook-oldalán olvashatók. 

A csíki Nagy István művészeti iskola diákjainak muzsikája harangozta 
be a szombaton kezdődő régizene-fesztivált 
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Kettős szereposztások. Réka szerepében Ritziu Ilka Krisztina színész, 
énekes, táncos, a Bekecs Néptáncszínház tagja is fellép




