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H I R D E T É S

ÚJ ÉS RÉGEBBI ELŐADÁSOK, SZABAD BÉRLETES RENDSZER A CSÍKSZEREDAI TEÁTRUM ÚJ SZÍNHÁZI ÉVADÁBAN

Tartuff e, III. Richárd: premierek a Csíki Játékszínnél
Nyolc új előadással készül, 
illetve a meglévők közül 
többet is műsoron tart az 
új színházi évadban a Csíki 
Játékszín. A koronavírus-jár-
vány okozta bizonytalanság 
miatt bérleteket ezúttal sem 
hirdetnek, a termek kihasz-
náltsága továbbra is hetven-
százalékos lehet.

 » ISZLAI KATALIN

Ú j produkcióikat és egyéb 
terveiket ismertette évad-
nyitó sajtótájékoztatóján 

Veress Albert, a Csíki Játékszín 
új igazgatója csütörtökön. Mint 
kifejtette, nyolc új bemutatóval 
készülnek, illetve a meglévők kö-
zül többet is műsoron tartanak.

Új műfajt is kipróbálnak 
Az új produkciókkal kapcsolato-
san Veress Albert elmondta, je-
lenleg két előadáson dolgoznak 
párhuzamosan: egy mesejátékon 
Torzonborz, a rabló (szerző: Ot-
fried Preußler) címmel Budaházi 
Attila rendezésében, a kamarate-
remben pedig készül egy közössé-
gi színházi előadás, a Kilencven-

egy (Dálnoky Réka és a csapat) 
című darab rendezője Bartalis 
Gabriella. Novemberben mutat-
ják majd be William Shakespeare 
III. Richárdját Vladimir Anton 
rendezésében, szilveszterre pedig 
a Sebestyén Attila által rendezett 
Csárdáskirálynő című nagyope-
rettel készülnek. Január–február-
ban a nagyszínpadon mutatják 

be Molière Tartuff e-jét Victor Ioan 
Frunză rendezésében. A felnőtt 
közönséget pedig egy másik, meg-
hívott előadásra is várják: Pintér 
Béla Kaisers TV, Ungarn című da-
rabját Anger Zsolt rendezésében 
tekinthetik meg az érdeklődők a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház előadásában. Emel-
lett egy új műfajban is kipróbál-

ják magukat, a legkisebbek egy 
babaszínházi előadást láthatnak 
Cseppinkóka kalimbaba szenzá-
ciós anyakalandja címmel, Varró 
Dániel művét Blénessy Enikő ál-
lítja színpadra. Tavasszal ugyan-

akkor egy nagyszínpadi kamara-
előadást is bemutatnak, Rodrigo 
García Agamemnonját Alejandro 
Duran rendezésében. Műsoron 
tartják továbbá a Valahol Európá-
ban című musicalt Somogyi Szi-
lárd rendezésében, a Zakariás Za-
lán rendezte Bolha a fülbe című 
vígjátékot, az ÁSÓKAPA című kö-
zösségi színházi előadást Bartalis 
Gabriella rendezésében, illetve a 
Hatházi András rendezte Gyere-
künket. Mindemellett időközben 
újabb előadásokkal egészülhet ki 
a repertoár.

Bevezetnék a szabad bérletet
Veress Albert arról is beszélt, 
hogy a járványhelyzet előre-

láthatatlan alakulása miatt a 
2021/2022-es évadra nem hirdet-
nek bérletet. Gondolkodnak vi-
szont azon, hogy a jövő év elején 
bevezessenek egy szabad bérle-
tet, amely három-négy szabadon 
választott előadásra szólna. To-
vábbá, mivel a mecénás bérlet 
is kimarad a kínálatukból, ezt 
különböző módokon pótolják. 
Az érdeklődők támogatói kártya 
vásárlásával segíthetik a szín-
ház munkáját, januártól pedig 
támogatói jegy bevezetésére is 
készülnek. Az 500 lej vagy an-
nál magasabb értékű támogatói 
kártya érvényes a színház vala-
mennyi saját produkciójára, a tá-
mogatói jegy értéke pedig 50 lej 
lesz, és egy előadásra ülhetnek 
be általa az adakozók. Az előa-
dásokat a termek 70 százalékos 
kihasználásával tartják, kötelező 
lesz a maszkviselés, de oltási iga-
zolvány felmutatása nem szük-
séges a belépéshez. Az igazgató 
arra is kitért, hogy új tagokkal 
bővült a társulat: Nagy Gellért 
színművész, Kész Orsolya irodal-
mi titkár, Csóti Zselyke művésze-
ti titkár, Küsmödi Roland és Szép 
Szabolcs hangmérnökök, vala-
mint súgó-kellékesként Balázs 
Hunor erősíti a csapatot. Világo-
sítót viszont továbbra is keresnek.

Veress Albert igazgató az idei évadra tervezett bemutatókról, 
a repertoáron tartott előadásokról is beszámolt
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 » KISS JUDIT

László Noémi kolozsvári költő 
Műrepülés című verseskötete 

kapja szépirodalom kategóriá-
ban a Szép Magyar Könyv Díjat, 
a Kürti Andrea illusztrációival 
napvilágot látott könyv a csík-
szeredai Gutenberg Kiadó gon-
dozásában jelent meg. A gyer-
mek- és ifjúsági könyvek közül 
a kolozsvári Koinónia Kiadó 
által gondozott könyv, Bertóti 
Johanna Almából ki, körtébe 
be című kötete érdemelte ki a 
Szép Magyar Könyv 2020 díjat. 
Az elismeréseket a csütörtökön 
kezdődő 92. Ünnepi Könyvhé-
ten adják át Budapesten. A Év 
Illusztrátora kategória gyerek-
könyvei közül Orosz Annabella 
gyergyószentmiklósi származá-
sú grafikus kapta a díjat a Be-
tűtészta Könyvkereskedelmi és 
Kiadó Kft. gondozásában meg-
jelenő, Kiss Ottó által írt A piros 
tengeralattjáró című könyvért.

A rendezvénysorozat szep-
tember 5-ig a Vörösmarty tér 
mellett a Vigadó tér és a Du-
na-korzó területén várja az 
érdeklődőket. A Korzón jelen 
lesznek az erdélyi, szlovákiai, 
vajdasági magyar könyvkiadók 
és szerzők is. A könyvhéten 40 
könyves pavilonban, 173 kiadó 
kínálja a könyveit és két szín-
padon reggel 10 és este 7 óra 
között több mint 70 könyvbe-
mutató beszélgetést tartanak 
– idézte az MTI a szervező Ma-

gyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztők Egyesülésének (MKKE) 
tájékoztatóját.

Hagyományosan a megnyi-
tó után adják át Szép Magyar 
Könyv 2020 verseny díjait is. A 
versenyen 83 kiadó vett részt, 
összesen 147 kötettel jelent-
keztek a kiadók. A benevezett 
könyvek kínálata nagyon szí-
nes volt, ezért a hagyományos 
kategóriákon kívül létrehozták 
a Múzeumi művészeti könyvek 
díjat, illetve megosztották az Év 
Illusztrátora kategóriát felnőtt- 
és gyermekirodalomra – áll a 
közleményben.

Erdélyi köteteket is díjaztak

 » A jövő év elején a 
Csíki Játékszín bevezet-
ne egy szabad bérletet, 
amely három-négy 
szabadon választott 
előadásra szólna.




