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M éltóképpen búcsúzik rajon-
góitól az Intim Torna Illegál, 

amely tizenegy év után jelentette 
be, hogy felfüggeszti működését, 
ezt megelőzően azonban egy bú-
csúturnéra indult, amelynek egyik 
állomása a Tiltott Csíki Sör Ma-
nufaktúra által szervezett Tiltott 
Fesztivál volt. A zenekar pénteki 
koncertjére számos érdeklődő volt 

kíváncsi, és nem is kellett csalód-
niuk: a megszokott pörgős fellépés 
mindenkit megmozgatott, ennyit a 
fesztiválsorozat egyik korábbi kon-
certjén sem táncoltak és tomboltak 
a jelenlévők. Az egyik legismertebb 
és legjobban várt dalukat, a Vágjál 

lyukat a kádba című slágert a visz-
szatapsolást követően énekelték 
el, ezúttal viszont nem került elő 
az a kád, amelyet számos koráb-
bi koncertjükön – a többi között 
Tusványoson – hordozott körbe a 
közönség. Ettől függetlenül a dal 

alatt a tetőfokára hágott az amúgy 
is felfokozott hangulat, a tömeg egy 
emberként csápolt az ismerős dal-
lamra, olyan is volt, aki a mankóit 
emelte magasba. A zenekar végül 
az Örökké című dallal búcsúzott a 
székelyföldi közönségtől.

Látványos koncert

A Tiltott Fesztiválon a Honeybeast 
együttes csapott a húrok közé szombat 
este Csíkszentsimonban. A lassabb és 
pörgősebb dalok egyaránt elnyerték a 
közönség tetszését, a mintegy másfél 
órás fellépést pedig színes füstjáték-
kal tették látványosabbá. Az 
együttes legismertebb dalát, 
A legnagyobb hős című slá-
gert – amely a 2014-es Euro-
víziós Dalfesztivál magyar 
válogatóján a több száz dal 
közül a legjobb nyolcba jutott 
– a visszatapsolás után adták elő, a ra-
jongók pedig végig együtt énekelték 
Tarján Zsófi a énekesnővel. A koncert 
végén aztán konfettiesővel örvendez-
tették meg a bulizókat. A fesztiválso-
rozat egész hónapban folytatódik, 
jövő szombaton, július 17-én Ákos lép 
színpadra Csíkszentsimonban.
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Meghittebb Forgatagra hívnak idén
Új helyszínre költözik a marosvásárhelyi magyarok legnagyobb fesztiválja
• Kisebb, családia-
sabb és meghittebb 
– akár ez is lehetne 
az idei marosvásárhe-
lyi Forgatag mottója, 
hiszen pont ilyenre 
tervezik a szervezők, 
akik pénteken sajtótá-
jékoztatón harangozták 
be az augusztus utolsó 
hétvégéjére tervezett 
rendezvényt, amely 
ezúttal új helyszínre 
költözik: a város közép-
kori várának udvara ad 
otthont neki augusztus 
27–29. között.

H A J N A L  C S I L L A

A z elmúlt hetekben országos 
szinten több enyhítő intéz-
kedést is hoztak a fesztivá-

lok, rendezvények lebonyolításával 
kapcsolatban, ezért a Vásárhelyi 
Forgatag szervezői is tudnak idén 
tervezni, ám a járvány még nem 
tűnt el, ezért idén kisebb, családi-
asabb és rövidebb lesz a nyolcadik 
kiadásához érkező rendezvény – je-
lentette be Jakab István, a rendez-
vény egyik új főszervezője, mellette 
Szente Katalin – a Marosvásárhe-
lyért Egyesület új elnöke – szintén 
főszervezői minőségben látja el a 
Forgataggal járó munkát. „Fontos, 
hogy a járványügyi intézkedéseket 
betartsuk, de ez nem kihívás szá-

mukra, mert a húsvéti vásár volt a 
korábbi rendezvényünk, ahol szin-
tén fi gyelembe kellett venni az elő-
írásokat.

Szeretnénk, ha minden vásár-
helyinek biztonságos körülmé-
nyek között tudnánk szórakozási 
lehetőségeket nyújtani – fejtette 
ki Szente Katalin. Lesznek olyan 
rendezvények is, amelyek regiszt-
rációhoz kötöttek, és az segít, ha 
lesz valakinek oltási igazolása 
vagy PCR-tesztet tud felmutatni, 
a cél az lenne ezekkel, hogy biz-
tonságos legyen a rendezvény – 
tette hozzá. Megjegyezte, hogy a 
szabadtéri programoknál nem lesz 
szükség regisztrációra, de a nagy 

koncerteknél számítani lehet elő-
zetes regisztrációra.

Népművészeti kavalkád

A járványügyi szabályok rányom-
ják bélyegüket a programokra is, 
mert kevesebb lesz, és rövidebbek 
is lesznek, de ezt kihasználva lehet 
még családiasabbá és átláthatóbbá 
tenni a programokat – véli Molnár 
Imola, a fesztivál programjaiért fe-
lelős szervező. Tőle megtudhattuk, 
hogy az események nagy része a 
várudvaron fog zajlani. Idén első 
alkalommal a Hagyományok Há-
za is bekapcsolódott a Forgatag 
szervezésébe, ők a folkprogramo-
kat szervezik a vár területén, ahol 
lesz népdaltanítás, táncoktatás, 
népmeseolvasás, ugyanakkor népi 
mesterségek bemutatóját is tervezik, 

és természetesen lesznek néptánc-
előadások is. Ide kapcsolódik be 
idén is a kezdetektől partner Maros 
Művészegyüttes, amelynek lesznek 
előadásai a várban, de különböző 
gyerek-néptáncegyüttesek is fellép-
nek – részletezte Molnár Imola.

Duna Művészegyüttes és 
Kolozsvári Magyar Opera

A rendezvénynek idén is partne-
re a Teleki Téka, amely irodalmi 
találkozókat, könyvbemutatókat 
tervez. A civil szervezeteket is vár-
ják a szervezők, hiszen ők adják a 
Forgatag változatosságát, a családi 
programok alapját – mondta el a 
programfelelős. Péntektől meg is hir-
dették a pályázatot, amelyen keresz-
tül jelentkezhetnek a rendezvényre 
a civil szervezetek. Lesznek sporte-

semények, gasztronómiai program, 
és a Forgataggal egy időben rende-
zik meg a Borudvart is, két héttel 
korábban pedig a Szféra – kortárs 
művészeti rendezvényt. A Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház is állandó 
partner, ők a színház épületét bo-
csátják a szervezők rendelkezésére. 
Idén két nagyprodukciót hívtak meg 
a szervezők: a magyarországi Duna 
Művészegyüttes Szerelmem, Kalota-
szeg című előadását, amelyet két al-
kalommal fognak játszani augusztus 
27-én. Ezenkívül Marosvásárhelyen 
vendégszerepel a Kolozsvári Magyar 
Opera is a Forgatag ideje alatt, ők a 
Marica grófnő című operett-előadá-
sukat mutatják be – magyarázta Mol-
nár Imola.

Regisztrációhoz kötött 
részvétel

Összesen négy nagy koncertet ter-
veznek, kettőt szombatra, kettőt va-
sárnapra, amelyekből egyelőre há-
rom együttesnevet említettek meg: 
szombaton fellép a magyarországi 
Piramis együttes és a gyergyószent-
miklósi Teddy Queen, vasárnap pe-
dig a magyarországi Kowalsky meg 
a Vega koncertezik. Ezekre a 
város főterén kerül sor, és re-
gisztrációhoz kötöttek lesz-
nek, de a várban is lesznek 
kisebb érdeklődésre számot 
tartó, ám értékes, érdekes 
koncertek. A kézműves-
vásárra is várják már a kéz-
művesek jelentkezését a Forgatag 
honlapján, ezt a vár külső oldalán 
rendezik majd  meg. Szente Katalin 
főszervező arról is beszámolt, hogy 
oltási maratont is terveznek. Bár 
erről még tárgyalásokat folytatnak 
a hatóságokkal, de mindenképpen 
úgy tervezik, hogy a Forgatag előtt 
két-három héttel kerüljön rá sor.

A szervezők szeretnék, 
ha minden vásárhelyinek 
biztonságos körülmények 
között tudnának szórakozási 
lehetőségeket nyújtani

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Csíkszék

Hatalmas bulit csaptak a Tiltott Fesztivál fellépői
• Az eddigi koncertek talán legbulisabb közönsége 
gyűlt össze Csíkszentsimonban az Intim Torna Illegál 
pénteki fellépésére, hogy elbúcsúztassa a zenekart, 
amely nemsokára feloszlik. Szombaton este a Honey-
beast örvendeztette meg a rajongókat a Tiltott Csíki Sör 
Manufaktúra szervezte Tiltott Fesztiválon.

Nagy sikerük volt a hétvégi 
fellépőknek a Tiltott Fesztivál 
koncertjein 

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA




