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A TURISTÁKAT IS A PARTIUMI VÁROSBA VONZANÁ A NEGYEDIK ALKALOMMAL MEGSZERVEZETT FESZTIVÁL

Mutatványosok, bűvészek, utcazene Szatmáron
Világhírű artisták és utcaze-
nészek produkcióit vonultat-
ja fel a hétvégén a szatmári 
utcazene-fesztivál. A ren-
dezvény nemcsak minőségi 
szórakozást kínál a partiumi 
közönségnek, hanem a város 
és környéke látnivalóit is 
népszerűsíti – mondták el a 
negyedízben megrendezett 
esemény szervezői.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

Ú jból felpezsdül az élet 
Szatmárnémeti központ-
jában, ahol artisták, mu-

tatványosok szemet kápráztató 
produkciói, utcazenészek egyedi 
hangzású koncertjei várják az 
érdeklődőket a hétvégén. A ko-
ronavírus-járvány miatt tavaly 
elmaradt utcazene-fesztivált ne-
gyedik alkalommal tartja a Szat-
mári Fiatalokért Kulturális Egye-
sület a partiumi városban. Szénás 
Szabolcs szervező a Krónikának 

elmondta, a korábbi kiadásokhoz 
hasonlóan ez alkalommal is arra 
törekedtek, hogy minőségi, sok-
színű és színvonalas műsor várja 
a közönséget, de újdonságokat is 
tartogat a háromnapos fesztivál. 

„Az utcazene-fesztivál egyik fő 
sajátossága és egyben erőssége 
is, hogy zeneileg, művészileg, 
látvány szempontjából igyekszik 
minél különlegesebb megoldá-
sokat felsorakoztatni. Nagyon 
sokan szeretik és látogatják az 
eseményt, mert a megszokotthoz 
képest mindig valami egyedit tud 
nyújtani” – mondta a szervező. 
Hozzátette, a világhírű artisták 
meghökkentő előadásán kívül 
külföldi utcazenészek produkciói 
is szerepelnek a kínálatban, es-
ténként pedig ismert DJ-k terem-
tenek fesztiválhangulatot.

Szatmárnémetit és 
környékét is népszerűsítik
A szervezők elmondták, a fesz-
tivál a szatmári turizmus egyik 
fontos eleme, minden évben több 
ezer hazai és külföldi látogatót 

várnak a partiumi rendezvényre, 
amit idén a Wizz Air légitársaság 
is népszerűsít reklámanyagaiban 
a város és a környék más látni-
valóival együtt. Butka Gergő, a 
kulturális egyesület vezetője ki-
emelte, a programnak sikerült kö-
vetnie a kitalált irányt, rendezvé-
nyük évről évre színvonalasabb. 
Hozzátette, a szatmári fesztivál 
mintájára, az itteni szervezőcsa-
pat segítségével hoznak tető alá 
Marosvásárhelyen egy hasonló 
eseményt. 

„Kígyóember”, 
mágus, tűznyelők
A koronavírus-járvány megne-
hezítette a szervezést, számos 
külföldi előadó a korlátozások 
miatt nem vehet részt a fesztivá-
lon, ennek ellenére Szatmárra 
érkezik a különleges trükkjeiről 

ismert japán artista, Hero-San, 
de a résztvevők megtekinthetik 
az európai utcaművész-fesztivá-
lok kedvelt „kígyóembere”, a né-
met Sara Twister performanszát 
is. Mágikus képességeivel káp-
ráztatja el a partiumi közönsé-
get a dél-koreai The Charming 
Jay, de látványos tűz- és lézer-
show-t mutat be a magyarorszá-
gi Firebirds Productions is. A 
fesztivált a város több pontján 
szervezik, a Coposu (Batthyány) 
sétány rendezvényterén az artis-
ták lépnek fel, a régi főtér köze-
pén található Ecomatrix színpad 
és a Coposu sétány elején talál-
ható TransPink színpad főként 

az utcazenészek törzshelye lesz. 
Ezenkívül a Red Hat Yard udva-
rán és a Vécsey-ház belső udva-
rán is programokkal várják az ér-
deklődőket, de a régi főtér egyes 
pontjain is hallgathatók lesznek 
az utcazenészek – tájékoztattak 
a szervezők. A rendezvényt a jár-
ványügyi szabályozások betartá-
sával szervezik, a szabadtéri, ut-
cai performanszokat a járókelők 
az ajánlott távolságot betartva 
nézhetik meg, a Vécsey-ház és 
a Red Hat Yard udvarán szer-
vezett eseményeken oltási iga-
zolást kell felmutatni. További 
részletek a fesztivál programja-
iról az esemény Facebook-olda-
lán és a FestivApp alkalmazá-
son találhatók.

Meghökkentő mutatványokat láthatnak az érdeklődők a szatmárnémeti utcazene-fesztiválon
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Tűzzsonglőrök és artisták nyűgözik le a látogatókat 

 » A világhírű artisták 
meghökkentő előadásán 
kívül külföldi utcazenészek 
produkciói is szerepelnek a 
kínálatban, esténként pedig 
ismert DJ-k teremtenek fesz-
tiválhangulatot.




