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Több mint ötezren regisztrál-
tak előzetesen a csütörtökön 
kezdődő Vibe fesztivál külön-
kiadására. A marosvásárhelyi 
várban tartandó háromnapos 
rendezvénysorozat kínálatában 
tudományos kerekasztal-beszél-
getés, népszerű magyarországi 
és helyi előadók koncertjei, ma-
gyar–angol labadarúgó-mérkő-
zés, szabadidős tevékenységek 
is szerepelnek – mondták el a 
szervezők a fesztivál nyitóese-
ményén.

 » SIMON VIRÁG

N em a megszokott helyszínen, 
a Maros-parton, hanem a ma-
rosvásárhelyi várban kezdő-

dött meg csütörtökön a Vibe fesztivál 
különkiadása. Az esemény a korábbi 
évekhez hasonlóan népszerű a fi ata-
lok körében, ezt bizonyítja, hogy már 
az esemény különkiadására több mint 
ötezren regisztráltak – mondta el a 
tegnapi sajtótájékoztatón Rés Konrád, 
a Vibe fesztivál főszervezője. A nyi-
tóeseményen részt vett Soós Zoltán 
polgármester is, aki örömét fejezte ki, 
hogy egy fesztivál beköltözött a vár-
ba, és javasolta, a jövőben bővítsék a 
fesztivál programját az idősebb kor-
osztálynak szóló tevékenységekkel is.

Tudatosság, trend, természet 
a fesztivál tudásfórumán
A szombatig tartó rendezvény tar-
talmas programokat ígér, a korábbi 

évekhez hasonlóan megszervezik a 
fesztivál nyári egyetem részét, a Vibe 
Kolit, ahol szakmai szempontból 
taglalják a környezettudatosság, a 
fenntartható divat, a természetközeli 
életmód témáját. Az előadásokat di-
vatbemutató, workshopok egészítik 
ki, így az érdeklődők betekinthetnek 
az organikus kozmetikai termékek 
előállításának folyamatába, de vá-
szontáskát és egyéb kiegészítőket is 
készíthetnek.

„A Vibe egyik fontos üzene-
te, hogy akadémiai vagy szakmai 
szempontból eredményes példákat 
mutasson be a fi ataloknak, hang-
súlyozva, hogy sikereket itthon is 

el lehet érni bármilyen területen” – 
mondta el lapunknak Rés Konrád, a 
fesztivál főszervezője.

Zenei tehetségeket karol fel 
a rendezvény
A szervezők igyekeztek a rendezvény 
fesztiváljellegét megőrizni, a prog-
ramból a koncertek sem maradnak 
el, a magyarországi mainstream ze-
nei vonal legjobbjai, helyi zenekarok 
és DJ-k lépnek fel a háromnapos ren-
dezvényen. Csütörtökön a magyar-
országi tehetségkutatókból ismert 
ByeAlex és a Slepp nyitotta a fesztivál 
koncertsorozatát a Mol-színpadon, 
majd utánuk a magyar–angol lab-
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Az újratalálkozás öröme a Vibe fesztiválon

Koncertekkel, színes programokkal várja a fesztiválozókat a szombatig tartó rendezvénysorozat
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darúgó-válogatott vb-mérkőzését 
láthatták óriáskivetítőn a nézők. 
Pénteken az elmúlt másfél évben 
felkapott magyarországi Dzsúdló 
debütál Erdélyben a fesztivál ke-
retében, majd a Vibe közönsége 
számára már ismerős Konyha ze-
nekar lép fel. Szombaton a gyer-
gyószentmiklósi 4S Street zenekar 
koncertezik a Mol-színpadon, majd 
a magyarországi Intim Torna Illegál
utolsó vibe-os buliján vehetnek 
részt az érdeklődők, hiszen a ze-
nekar tizenegy év fennállás után 
abbahagyja tevékenységét. A ren-
dezvény fontosnak tartja a helyi 
zenekarok, énekesek, lemezlovasok 
felkarolását, így minden évben az 
Epic Music Battle tehetségkutató 
nyertesei is színpadra lépnek. Idén 
a fesztivál első napján a Josh Moog-
raine zenekar mutatkozott be, de 
az Álljunk meg! formációt is megis-
merheti a közönség.

Mint korábban már megírtuk, 
a fesztiválra a belépés ingyenes, 
azonban regisztrációhoz kötött. A 
napi programokra www.vibefesti-
val.ro oldalon lehet regisztrálni. A 
rendezvényen csak azok vehetnek 
részt, akik oltási igazolással, nega-
tív PCR-teszttel rendelkeznek, vagy 
bizonyítani tudják, hogy átestek a 
koronavírus-fertőzésen. A helyszí-
nen ellenérték fejében gyorstesztet 
is lehet készíteni.

Az igazolások mellett a személyi 
igazolvány felmutatása is szüksé-
ges a belépéshez – tájékoztattak a 
szervezők. További részletek a ren-
dezvény honlapján és Facebook-ol-
dalán találhatóak.

 » A rendezvény 
fontosnak tartja 
a helyi zeneka-
rok, énekesek, 
lemezlovasok 
felkarolását, így 
minden évben az 
Epic Music Battle 
tehetségkutató 
nyertesei is szín-
padra lépnek.

 » PAP MELINDA

Három helyszínen zajlik a hétvé-
gén Kolozsváron a Jazz in the 

Park fesztivál, a szervezők a falumú-
zeumban, a Iulius Parkban, illetve az 
Agrártudományi és Állatorvosi Egye-
tem kertjébe várják a jazzkedvelőket. 
Míg a Hója-erdei skanzenbe fi zetős a 
belépés, a másik két helyszín a séta-

téri hagyományokhoz híven ingyen 
látogatható – ismertették a részlete-
ket csütörtöki sajtótájékoztatójukon 
a szervezők. Alin Vaida főszervező el-
mondta, megtapasztalták, mennyire 
nehéz járványban fesztivált szervezni, 
de örülnek, hogy hozzájárulhatnak a 
normalitáshoz való visszatéréshez.

Bár a fesztivál ingyenes része már 
csütörtökön elkezdődött a Iulius 

Parkban, a nagy nevek hétvégén lép-
nek színpadra a falumúzeumban, 
ahol a népszerű gitáros, Dominic 
Miller lesz a főattrakció. Őt megelő-
zően a szintén világhírű Barabás 
Lőrincz Quartet, a Sorin Zlat Trio 
és Marco Mezquida lép színpadra, 
előtte lemezlovasok fokozzák a han-
gulatot. Pénteken a Iulius Parkban 
a csíkszeredai fi atal és tehetséges 

jazzbanda, a Ineff able lép közönség 
elé, majd az Essential Notes és a Big 
Dimm a’Band követi. Szombaton a 
neves afrikai énekesnő, Fatoumata 
Diawara fokozza a hangulatot, aki a 
folk-, blues-, jazz- és popzenét keveri 
hagyományos ritmusokkal. Előtte a 
szintén híres Ron Minis és Nik Bärt-
sch koncertezik, és Bogdan Vaida ül 
zongora elé. A Iulius Parkban román 
zenészek, többek között A-C Leonte 
& The Bash, Luiza Zan lép fel. Az ál-
latorvosi egyetem kertjében a Moon-
light Breakfast és lemezlovasok ke-
vernek. Vasárnap a falumúzeumban 
José James ötvözi a jazz- és hiphop-
zenét, majd a Balkan Taksim, Mőrk, 
Hania Rani, Teodor Pop és több le-
mezlovas lép fel. A Iulius Parkban a 
Beats Remedy, az Arcuș Trio és Iorda-
che koncertezik, az egyetemi kertben 
a JazzyBIT és DJ-k teszik a zenét.

Idén először „sámánudvar” is lesz 
a fesztiválon, ahol román cigány-
muzsikusok jutnak főszerephez: a 
Taraful Marian Mexicanu’, a Taraful 
de la Vărbilău és a Taraful Ionică Mi-
nune. A koncertek mellett számos 
kísérőprogram is lesz, a rendezvény 
valamennyi helyszínére csak oltá-
si igazolvánnyal, negatív PCR- vagy 
antigénteszttel, illetve a betegségen 
való átesést igazoló orvosi papírral 
engedélyezett a belépés.

Jazzritmusra hangolódik a hétvégén a kincses város

 » A világhírű 
Barabás Lőrincz 
Quartet, a Sorin 
Zlat Trio és 
Marco Mezquida 
lép színpadra, 
előtte lemezlo-
vasok fokozzák a 
hangulatot.

  Több kontinens muzsikáját hallhatják az érdeklődők a hétvégén a kolozsvári Jazz in the Park fesztiválon




