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A Mikó-várban tartott sajtó-
tájékoztatón Sógor Enikő 
csíkszeredai alpolgármester 

közölte, a rendezvény jó ideje szer-
ves része a város életének. „Kivétel 
nélkül mindig jelen voltam az ese-
ményen nézőként. Öröm számom-

ra, hogy megint július van és 
eljön a meditáció, a lelassu-
lás, a régizene időszaka vá-
rosunkban” – fogalmazott 
az elöljáró, akinek korábban 
személyes kötődése is volt a 

fesztiválhoz egy Máté-passió 
bemutatása által.

Filip Ignác Csaba, a rendezvény 
művészeti vezetője elmondta, a fesz-
tivál központi elemeként idén az 
utazást jelölték meg, hiszen neves 
előadók is érkeznek Csíkszeredába. 

„Amit az elmúlt egy évben fi zikailag 
nem lehetett, azt most megtesszük a 
zene világában” – érvelt a témavá-
lasztás mellett. A régizene műfaján 
belül megjelenik majd a reneszánsz, 
a barokkon belül pedig több műfaj is, 
egészen a rokokó stílusig. A meghí-
vottak közül kiemelte a világszinten 
is ismert szerbiai Re naissance csa-
patát, amely a világon egyedülálló 
módon állami régizene-együttes, de 
lesznek Csehországból, Törökország-
ból és Franciaországból is meghívot-
tak. „Figyeltünk az egyensúlyra a 
vendég és hazai fellépők terén, így 
az országból többek között a Kájoni 
Consort, a Fonte Di Gioia vagy a Co-
dex Régizene Együttes is színpadra 
fog lépni” – jelezte. A programban 
gyermeknap is helyet kapott, ahol 
reneszánsz játékokkal és kézműves- 
foglalkozásokkal kedveskednek a 
kicsiknek, de a hagyományos gya-
log- és kerékpártúrák sem maradnak 

el. A helyszínek között a Mikó-vár, a 
Csíki Mozi, a Millenniumi templom, a 
Márton Áron Főgimnázium és a csík-
somlyói kegytemplom is szerepel.

További részletek

Egyéb részletekről Ferencz Angéla, 
a Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont vezetője adott tájékoztatást. 
Jegyek elővételben a www.magtar.

ro/vedd ahelyit felületen kaphatók – 
15 és 25 lej között –, de bérletvásár-
lásra is van lehetőség. A belépők-
ből a szervezők idén is ösztöndíjat 
ajánlanak fel két fi atal zenei tehet-
ség számára, amely előrelátható-
lag több ezer lejes összegről szól. 
Kérdésünkre, hogy milyen anyagi 
vonzata van egy világhírű régi-
zenei együttes meghívásának, azt 
válaszolta, a popfesztiválokhoz ha-

sonlóan már egy évvel előre le kell 
szerződni a meghívottakkal. „Há-
romezertől egész tizenötezer euróig 
is terjedhet ez az összeg, minden 
évben a költségvetés függvényében 
válogatunk közülük” – tudtuk meg. 
A július 10–18. között zajló feszti-
vállal kapcsolatos információk el-
érhetők a www.regizene.ro oldalon.

A csíkszeredai Nagy István Művé-
szeti Középiskola diákjainak játéka
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• Helyi és világhírű régizene-együttesek előadásait 
hallgathatják meg az érdeklődők július 10–18. között a 
Csíkszeredai Régizene Fesztiválon. A Nagy István Művé-
szeti Szakközépiskola két tanulójának régizenejátékával 
vezették fel azt a sajtótájékoztatót, amelyen a tizenharma-
dik alkalommal megrendezendő eseményt ismertették.

Meditáció, lelassulás, régizene
Július 10–18. között tartják a Csíkszeredai Régizene Fesztivált




