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Az eddigieknél meghittebb, csa-
ládiasabb rendezvénysorozattal 
várja az érdeklődőket augusztus 
végén a Vásárhelyi Forgatag 
– mondták el a szervezők az 
esemény hétvégi sajtótájékozta-
tóján. A nyolcadik alkalommal 
megrendezendő, a koronaví-
rus-járvány miatt kisebbre ter-
vezett marosvásárhelyi magyar 
fesztivál programját kulturális 
és sportprogramok, folklórelőa-
dások, operett, könnyűzenei 
koncertek, borudvar és kézmű-
vesvásár színesíti.

 » HAJNAL CSILLA

K isebb, átláthatóbb, meghit-
tebb, az eddigieknél is csalá-
diasabb rendezvénysorozattal 

várja idén az érdeklődőket a Vá-
sárhelyi Forgatag augusztus 27–29. 
között – mondták el a szervezők az 
esemény hétvégi sajtótájékoztató-
ján. Hozzátették,  idén új helyszínen, 
a város középkori várának udvarán 
szervezik meg a Forgatagot, és noha 
a koronavírus-járvány miatt kisebb 
méretűre tervezik, ennek ellenére 
gazdag programokat ígér. A rendez-
vény kínálatában helyet kapnak a 
népművészeti, könyves, kulturális 
foglalkozások, ezenkívül gasztronó-
miai és sportprogramok, borudvar, 
kézművesvásár színesíti azt, és a 
közkedvelt családi tevékenységek 
sem maradnak el. A rendezvény ke-
retében könnyűzenei koncerteket 
is terveznek, színpadra lép többek 

között a magyarországi Piramis 
együttes és a szintén magyarországi 
Kowalsky meg a Vega is.

Jakab István, a Vásárhelyi Forga-
tag főszervezője kiemelte, fontos, 
hogy a fesztiválon mindenki bizton-
ságban érezhesse magát, ezért ta-
valy a koronavírus-járvány miatt el-
maradt, most nyolcadik kiadásához 
érkezett rendezvényt a járványügyi 
szabályozások fi gyelembevételével 
szervezik. Mint elhangzott, a sza-
badtéri programokhoz nem szük-
séges regisztráció, azonban a nagy-

koncertek és más eseményeken való 
részvétel oltási igazoláshoz vagy 
negatív PCR-teszt-eredményhez kö-
tött. A Forgatagot megelőzően ol-
tásmaratont is szerveznének, erről 
tárgyalásokat folytatnak a hatósá-
gokkal – ismertette terveiket Szente 
Katalin főszervező.

A Forgatag szervezésébe idén 
első alkalommal bekapcsolódott a 
budapesti Hagyományok Háza is – 
mondta el a beharangozón Molnár 
Imola programigazgató. Hozzátette, 
a Kárpát-medencei hagyományok 

ÚJ HELYSZÍNRE KÖLTÖZIK AUGUSZTUS VÉGÉN A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAROK LEGNAGYOBB FESZTIVÁLJA

Meghittebb Forgatagra hívnak idén

Családias rendezvények várják az érdeklődőket a középkori vár udvarán a Forgatag keretében
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ápolására létrehozott intézmény a 
folkprogramok lebonyolításában 
vállalt szerepet, számos népművé-
szeti, gyerek- és felnőtt-tevékeny-
séggel készülnek. Programjaikban 
helyet kap a népmeseolvasás, nép-
daltanítás, táncoktatás, különbö-
ző népi mesterségek bemutatója, 
illetve néptáncelőadás. Hozzájuk 
csatlakozik a Maros Művészegyüt-
tes, amelynek gyerek néptánc-
csoportja és néptáncegyüttese is 
fellép a marosvásárhelyi vár szín-
padán, akárcsak Luiza Zan neves 
román jazzénekes is – részletezte 
a programfelelős.

A kulturális programok sorát 
gazdagítja a Dunaműhely vendég-
szereplése, amely a Szerelmem, 
Kalotaszeg című néptáncelőadá-
sát mutatja be két alkalommal a 
Forgatag keretében, a Kolozsvá-
ri Magyar Opera pedig a Marica 
grófnő című operettet viszi színre 
Marosvásárhelyen. A rendezvény 
partnere idén is a Teleki Téka, 
amely irodalmi találkozókat, 
könyvbemutatókat tervez. A ko-
rábbi évektől eltérően a Forga-
tag programjainak szerves részét 
képező Szféra kortárs művészeti 
műhelyt az idén két héttel a ren-
dezvény előtt, augusztus 13. és 15. 
között szervezik meg – mondták el 
a szervezők. Hozzátették, a családi 
tevékenységek lebonyolítását idén 
is a civil szervezetekre bízzák, pá-
lyázatot hirdettek, amelyre várják 
az egyesületek jelentkezését.

A részletes programot, a rendez-
vénnyel kapcsolatos további infor-
mációkat a későbbiekben közlik a 
szervezők a Forgatag honlapján, 
illetve Facebook-oldalán.

 » A korábbi 
évektől eltérően a 
Forgatag prog-
ramjainak szerves 
részét képező 
Szféra kortárs mű-
vészeti műhelyt 
az idén két héttel 
a rendezvény 
előtt, augusztus 
13. és 15. között 
szervezik meg.

 » ISZLAI KATALIN

A magyarországi Intim Torna Ille-
gál és a Honeybeast együttesek 

koncertjére bulizhattak azok, akik 
a hétvégén a Tiltott Fesztiválra láto-
gattak a Hargitai megyei Csíkszentsi-
monba. A Tiltott Csíki Sör Manufak-
túra szervezte eseménysorozat egész 
hónapban folytatódik.

Méltóképp búcsúzott rajongóitól 
a pop-rockot játszó Intim Torna Ille-
gál, amely nemrég jelentette be, 
hogy tizenegy év után felfüggesz-
ti működését. A zenekar hétvégi 
fellépésére számos érdeklődő volt 
kíváncsi, az Intim Torna Illegáltól 
megszokott pörgős koncert minden-
kit megmozgatott, a fesztiválsorozat 
egyik korábbi koncertje sem örven-
dett ehhez hasonló népszerűségnek. 
Az egyik legismertebb és legjobban 
várt dalukat, a Vágjál lyukat a kádba 
című slágert a visszatapsolást köve-
tően adták elő, ezúttal viszont nem 
került elő az a kád, amelyet számos 
korábbi koncertjükön – többek kö-
zött Tusványoson – hordozott körbe 
a közönség. Ettől függetlenül a dal 
alatt tetőfokára hágott az amúgy is 
felfokozott hangulat, a tömeg egy 
emberként csápolt az ismerős dal-

lamra, olyan is volt, aki a mankóit 
emelte a magasba. A zenekar végül 
az Örökké című dallal búcsúzott a 
székelyföldi közönségtől.

Látványos koncerten vehettek 
részt a rendezvénysorozat keretében 
azok is, akik a elektronikus pop-rock 
ütemeket ötvöző, magyarországi Ho-
neybeast együttes fellépésére voltak 
kíváncsiak. A zenekar lassabb és 
pörgősebb dalai egyaránt elnyerték a 
közönség tetszését, a mintegy másfél 
órás fellépést  színes füstjátékkal tet-
ték látványosabbá. Az formáció iko-
nikus dalát, A legnagyobb hős című 
slágert – amely a 2014-es Eurovíziós 
Dalfesztivál magyar válogatóján a 
több száz dal közül a legjobb nyolcba 
jutott – a rajongók együtt énekelték 
Tarján Zsófi a énekesnővel, a koncert 
végét pedig konfettieső tette hangu-
latosabbá.

Mint arról már beszámoltuk, a 
Tiltott Fesztivál koncertsorozata ke-
retében korábban már fellépett a 
felvidéki Rúzsa Magdi, valamint a 
magyarországi Halott Pénz formáció 
dallamaira is több százan bulizhat-
tak az elmúlt hetekben.

A Tiltott Fesztivált a járványügyi 
szabályozások betartásával szerve-
zik, a koncerteken csak oltási igazo-

lással, negatív PCR-teszt eredményé-
vel vagy antitestteszt felmutatásával 
lehet részt venni.

A fesztiválsorozat következő állo-
másán, július 17-én Ákos lép szín-
padra Csíkszentsimonban.

Búcsúkoncert, konfettieső a csíkszentsimoni Tiltott Fesztiválon

Méltó búcsút vett székelyföldi rajongóitól a fesztiválon az Intim Torna Illegál együttes




