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Nemcsak a jazzdallamok 
csendültek fel, hanem több 
kontinens zenéjét is megszólal-
tatta a vasárnap véget ért Jazz 
in the Park fesztivál, amelyet 
a hétvégén tartottak Kolozsvá-
ron. A 2019-ben Európa legjobb 
kisfesztiváljának megválasztott 
rendezvénysorozat világhírű 
előadók koncertjeivel, tartalmas 
programokkal várta a jazz-zene 
szerelmeseit a kincses város 
zöldövezeteiben.

 » PAP MELINDA

A z eddigi hagyományos hely-
szín, a Sétatér helyett idén a 
város több zöldövezetét is be-

lakta a Jazz in the Park fesztivál. Bár 
az „osztódás” legfőbb oka a járvány 
miatti létszámkorlátozásoknak való 
megfelelés volt, az új helyszínek jót 
tettek a 2019-ben Európa legjobb 
kisfesztiváljának választott esemény-
nek, a fő helyszín így az autentikus 
jazz-zenéről szólt. A Hója-erdő mel-
letti falumúzeum ideális teret bizto-
sított a jazzmuzsikának, ezt még a 
péntek este fellépő Dominic Miller is 
elismerte. Sting gitárosa és zenész-
társai szemmel láthatóan élvezték a 
kolozsvári koncertet, bár bevallásuk 
szerint hajnalban keltek, hogy elér-
hessenek a kincses városba, ez csep-
pet sem látszott rajtuk. Ahogy azt sem 
érezte a közönség, hogy a hangszere-
ket megviselte az erdőszéli hűvös idő-
járás, többször is újra kellett hangolni 
a gitárokat. Ez azonban nem zavarta 
az évszázados parasztházak közötti 
teret megtöltő hallgatóságot, mely fő-
leg az ismertebb Sting-dalokat fogad-
ta ovációkkal. Dominic Miller ugyanis 
nemcsak több száz koncertet nyomott 
le a Police egykori énekesével, de szá-
mos világhírű számnak a szerzőtársa 
is. „Ez egy jazzfesztivál, nem?” – kér-
dezte kolozsvári közönségétől, majd 
hosszas jammelésbe kezdett társa-
ival. A színpad előtt állók így nem-
csak hallhatták, hanem láthatták is, 
hogyan születik meg a zene, mennyi 
játékosság és öröm van a nagy zené-
szek közös munkájában.

Billentyűk és húrok játéka
a skanzenben
Azok sem csalódtak, akik a nagy-
színpadi főattrakció előtt a zongo-
raszínpadot választották, itt Marco 
Mezquida varázsolt elő furcsábbnál 
furcsább dallamokat a hangszerből. 
A barcelonai zongorista nemcsak a 
billentyűkön játszott, hanem a hú-
rokon is, így egymagában olyan ér-
zetet keltett a szisszenni sem merő 
hallgatóságban, mintha egy teljes 
jazz-zenekar koncertezett volna. Az 
egyébként ízlésesen berendezett 
zongoraszínpad tökéletes helyszín 
volt a lágy muzsikán andalgáshoz, az 
alacsony emelvény tökéletes rálátást 
engedett a színpadra, akár a babzsá-
kon ülve is követni lehetett, épp a 
hangszer melyik részéből csalja elő 
a hangokat a művész. A hallgatóság 
vegyes volt, féléves csecsemőtől az 
idős emberekig minden korosztály 
képviselve volt, és szemmel látható-
én a kutyák is élvezték a lágy zenét, 
ugyanis négylábú látogató is bőven 
akadt a falumúzeum tágas területén. 
Kár, hogy a ráadást már sokan nem 
hallgatták meg, a két helyszín közel-
sége miatt ugyanis áthallatszott a fő-
színpadról a sokkal jobban kihango-
sított „konkurencia”. A főszínpadon 
az est nyitányaként Barabás Lőrinc 

lépett fel kvartettjével, a világhírű 
magyar jazztrombitás, zeneszerző 
szinte hazajár Kolozsvárra, koncer-
tezett már az Atelier kávézóban, az 
Electric Castle fesztiválon és a Jazz 
in the Parkon is, most legújabb al-
bumának anyagát hozta el a kincses 
város közönségének. Akik az ülőal-
kalmatosságok elhelyezkedése miatt 
kicsit távol voltak a színpadtól, de 
a koncert végére többen is előreme-
részkedtek.

Világzene, sámánudvar,
cigányzene
A Jazz in the Park idén először a vi-
lágzene felé is nyit, a nagyszínpad 
közelében úgynevezett „sámán-
udvar” várja a közönséget, itt a 
román cigányzenészeknek kapnak 
fellépési lehetőséget, pénteken a 
Taraful Marian Mexicanu’ szóra-
koztatta a már-már táncra perdülő 
népes közönséget.

A falumúzeumba ugyan fi zetni 
kellett a belépésért – a világhírű fel-
lépőket így is aprópénzért láthatták a 
kolozsváriak –, de a Jazz in the Park 
fesztivál a kezdeti ingyenes jellegét 
is megtartotta: a Györgyfalvi negyed-
beli Iulius Parkban, illetve az Agrár-
tudományi és Állatorvosi Egyetem 
kertjében ingyen lehetett minőségi 

TÖBB HELYSZÍNT IS BELAKOTT IDÉN A VILÁGZENE IRÁNYÁBA IS NYITÓ JAZZ IN THE PARK FESZTIVÁL

Jazztől voltak hangosak Kolozsvár zöldövezetei

Időutazás. Évszázados parasztházak árnyékában csendült fel a jazzmuzsika hétvégén Kolozsváron

Az együttes tagjainak avatarjai elő zenei kísérettel
adják elő a klasszikus slágereket
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jazz-zenét hallgatni, és mellékte-
vékenységként számos gyerek- és 
kulturális program is várta a kö-
zönséget. Ezeken a helyszíneken 
főleg helyi és romániai zenészek 
kaptak fellépési lehetőséget, és 
a hangszeres fellépők mellett a 
DJ-k nek is alkalmuk volt közön-
ség elé állni. A Iulius Mall melletti 
kis parkban pénteken a fi atal, de 
annál tehetségesebb csíkszeredai 
banda, az Ineff able lépett fel, majd 
az Essential Notes és a zenekon-
zervatórium végzettjeiből álló Bigg 
Dimm a’Band koncertezett.

Időutazás a jazz dallamaira
a falumúzeumban
A Jazz in the Park második, szom-
bati napja is kiváló programokat 
tartogatott, a Hója-beli skanzen-
ben elsőként Ron Minis lépett szín-
padra, az izraeli zongorista nem-
csak kékre festett szakálla miatt 
maradt emlékezetes a fesztivál kö-
zönsége számára, pár évvel ezelőtti 
sétatéri fellépését vastaps követte. 
Nagy várakozás övezte Nik Bärtsch 
fellépését is, a zenzongorista egye-
di hangzású zenéjét ugyanis még 
nem hallhatta a kolozsvári közön-
ség. Az est főattrakciója Fatouma-
ta Diawara volt, az nyugat-afrikai 
Maliból származó énekesnő tíz év-
vel ezelőtt valósággal berobbant a 
zenei világba, a jazzt hagyományos 
afrikai ritmusokkal ötvözi.

A fesztivál zárónapja is ígéretes-
nek mutatkozik, a tervek szerint 
a falumúzeumban koncertezik az 
amerikai jazz- és hiphopénekes 
José, aki feleségével, a zeneszer-
ző-énekes Taalival lép fel, de a 
kelet-európai folkelemeket elekt-
ronikus triphoppal ötvöző Bal-
kan Taksim, az improvizációiról 
ismert, soul és funkot játszó ma-
gyarországi Mőrk muzsikája is fel-
csendül. Ezenkívül az érdeklődők 
megtekinthetik többek között a 
német–lengyel Hania Rani zongo-
rajátékát is.

A jó zene mellett a fesztivál má-
sik nagy erénye, hogy tökéletesen 
belesimul a tájba, és csak a legmi-
nimálisabban zavarta a szabadtéri 
múzeum nyugodt, időutazásként 
ható hangulatát. 

 » A színpad 
előtt állók így 
nemcsak hall-
hatták, hanem 
láthatták is, 
hogyan szüle-
tik meg a zene, 
mennyi játékos-
ság és öröm van 
a nagy zenészek 
közös munkájá-
ban.

 » KRÓNIKA

Negyven év után új stúdióalbu-
mot készített az ABBA, a 70-

es évek meghatározó skandináv 
diszkózenekara. Az ABBA Voyage 
című, tíz dalt tartalmazó album 
novemberben jelenik meg. A zene-
kar virtuális koncerteket is tervez, 
amelyeken a tagok avatárjai, azaz 
digitális környezetben létrehozott 
alteregói egy speciálisan kialakí-
tott helyszínen lépnek fel a londoni 
Olympic Parkban, jövő májusban. A 
világszerte népszerű svéd együttes, 
amely 1982-ben oszlott fel, közölte, 
hogy a koncertre készülve tértek 
vissza a lemezstúdióba.

„Az I Still Have Faith In You című 
számunk egy szeretetteljes, zongo-
rára írt ballada, amely az együttes 
négy tagja közötti kapcsolatot mu-
tatja be. Amikor Benny eljátszotta 
a dallamot, tudtam, hogy az rólunk 
szól” – idézte Björn Ulvaeust a BBC 
NEWS honlapja. A második dal, 
a Don’t Shut Me Down az ABBA-ra 
jellemző hangulatban előadott mi-
nimelodráma, amely arról szól, 
hogy egy nő visszatér partneréhez 
több évvel azután, hogy faképnél 
hagyta őt.

„Amikor együtt visszatértünk a 
stúdióba, el sem tudtam képzelni, 
mit várjak. Alig hiszem, hogy végül 
eljött az a pillanat, amikor megoszt-

hatjuk a felvételek a világgal” – írta 
Agnetha Fältskog a közelményben.

Az új dalokat az együttes virtuá-
lis koncertsorozatán játsszák, ahol 
az ABBA tagjainak digitális verziói 
adják elő egy tíztagú elő zenekar kí-
séretében az együttes legsikeresebb 
számait.

Az „Abba-tars” koncepciója való-
jában már 2016-ban megszületett, 
és a Star Wars-fi lmek kapcsán ismert 
George Lucas vizuális eff ektusokkal 
foglalkozó cége, az Industrial Light 
and Magic tervezte. A zenészek leg-
utóbb egy színpadi show-n dolgoz-
tak, amikor úgy döntöttek, hogy visz-
szatérnek a stúdióba is, ahol 1982-es 
szétválásuk óta nem jártak.

Digitális alteregók adják elő az ABBA zenekar új dalait




