
Színes világ2021. szeptember 7.
kedd12

A rockzene nagy klasszikusai 
csendülnek fel a hétvégén a 
Kolozs megyei Bonchidán. A 
Bánff y-kastély udvarán tar-
tandó CityRocks elnevezésű 
többórás villámcsődületet 
első ízben szervezik meg 
Romániában, az eseményre 
több száz hivatásos és amatőr 
zenészt várnak – mondták el a 
szervezők az esemény tegnapi 
beharangozóján.

 » DEÁK SZIDÓNIA

T öbb száz zenész szólaltatja 
meg a rockzene nagy klasz-
szikusait Bonchidán szeptem-

ber 11-én. A Bánff y-kastély udvarán 
megrendezendő CityRocks rockze-
nei fl ashmobon hivatásos és amatőr 
zenészek játszanak többek között 
Queen-, Depeche Mode-, Metallica-, 
Billy Idol-számokat – hangzott el az 
eseménynek a kolozsvári Bulgakov 
kávéházban tartott tegnapi beha-
rangozóján. A szegedi CityRocks 
Hungary, az Iskola Alapítvány és a 
Voltaj Academy által szervezett ze-
nei villámcsődület nemcsak Erdély-
ben, de Romániában is újdonság-
nak számít – mondta Kinizsi Zoltán 
és Cristian Sîntamarian szervező. A 
CityRocks hitvallása szerint a valódi 
hangszereken történő közös zenélés 
– amely foglalkozástól, kortól és 

nyelvtől független – olyan együttmű-
ködést jelent, amely bármikor képes 
közönséget teremteni. A bonchidai 
eseményre eddig száznyolcvanan 
jelentkeztek Romániából és külföld-
ről, a legfi atalabb zenész hatéves, a 
legidősebb 71 – mondta el Kinizsi 
Zoltán, az Iskola Alapítvány kép-
viselője. Hozzátette, az eseményen 
fellépnek a Voltaj együttes által 
alapított, Kolozsváron zenei mű-

helyként működő Voltaj Academy 
tanulói is, ezenkívül az érdeklődők 
egy Metallica-tribützenekar kon-
certjén is részt vehetnek a kastély 
udvarán, a magyarországi Reckless 
Roses – Guns N’ Roses Tribute zene-
kar is a húrok közé csap. A villám-
csődületre zenészként szeptember 
8-ig lehet jelentkezni, a fellépők-
nek az eseményen tizenkét dalból 
álló repertoárt kell eljátszaniuk, a 

HIVATÁSOS ÉS AMATŐR ZENÉSZEK SZÓLALTATNAK MEG KLASSZIKUSOKAT A CITYROCKS VILLÁMCSŐDÜLETEN A BÁNFFY-KASTÉLY UDVARÁN 

Metallica-, Depeche Mode-slágerek Bonchidán

Kinizsi Zoltán és Cristian Sîntamarian azt ígéri, örömzenélés várja a rockzene kedvelőit Bonchidán 
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slágerek előzetesei az esemény 
honlapján találhatóak. A mintegy 
háromórás produkcióban a nagy 
klasszikusok mellett felcsendül a 
Tankcsapda Gyűrd össze a lepedőt 
című slágere is, de az alternatív 
rockzenét játszó, román Alternos-
fera együttes Ploile nu vin című 
dala is elhangzik, remélve, hogy 
az esős időjárás elkerüli Bonchi-
dát, és a rendezvényt az Electric 
Castle zenei fesztiválhoz hasonló-
an nem mossa el az eső – mondták 
nevetve a szervezők. Kitértek arra, 
hogy rendezvényükkel egyfajta 
alternatívát kínálnak a kincses 
város lakóinak a hétvégére, ugyan-
is ekkor szervezik a térség legna-
gyobb elektronikus zenei fesztivál-
ját, az Untoldot a belvárosban. Az 
eseményt a hatályos járványügyi 
szabályok betartásával szervezik, 
fellépőként és nézőként is csak 
azok vehetnek részt, akik oltási iga-
zolással, negatív PCR-teszt-ered-
ménnyel rendelkeznek, vagy bi-
zonyítani tudják, hogy átestek a 
koronavírus-fertőzésen. Belépők 
az eseményre 25 lejes áron váltha-
tók, a jegyárakból származó bevé-
telt a Bánff y-kastély restaurálására 
fordítják – mondták el a szervezők. 
Részletek a programról az esemény 
honlapján és Facebook-oldalán ol-
vashatóak. A CityRocks korábbi 
fl ashmobjain 2018-ban Szegeden 
mintegy négyszázan, 2019-ben 
Kecskeméten pedig ötszázan ze-
néltek együtt.

 » A mintegy 
háromórás 
produkcióban 
a nagy klasz-
szikusok mel-
lett felcsendül 
a Tankcsapda 
Gyűrd össze a 
lepedőt című 
slágere is.

 » KRÓNIKA

A Kolozs megyei Kalotaszentki-
rályon táboroztak szeptember 

elején a Bölcs Diákok országos ve-
télkedő legjobban teljesítő csapatai. 
A Communitas Alapítvány által ti-
zenegyedik alkalommal megszerve-
zett élménytáborban Bukarestből, 
Csíkszeredából, Kézdivásárhely-
ről, Kolozsvárról, Nagykárolyból, 
Nagyváradról, Sepsiszentgyörgyről, 
Szatmárnémetiből, Temesvárról, 
Tordáról érkeztek középiskolás di-
ákok – közölték a szervezők. Az 
esemény gazdag programot kínált, 
előadások, kreatív játékok, tema-
tikus napok, körutak, túrák várták 
a diákokat. Megismerhették a ka-
lotaszegi régió kulturális sajátos-
ságait, faluportyán vehettek részt, 
ahol betekintést nyertek a helyi 
emberek mindennapjaiba. A kalo-
taszegi Mákófalvára is ellátogattak, 
ahol kipróbálták a népi mestersé-
geket: a bútorfestést és restaurá-
lást, bőrfeldolgozást, agyagozást. 
Néptáncolni is tanultak a Szarka-
láb Néptáncegyüttes segítségével, 
majd táncházban ismerkedhettek 
a kalotaszegi legényessel és más 
táncokkal. Ezenkívül   ellátogattak 
a közeli Magyarvalkóra, Magyar-
gyerőmonostorra és Körösfőre, ahol 
helyi tájházat, cifraszobát, sakkmű-
helyt látogattak meg. A tábor prog-
ramjában tudományos előadások is 

szerepeltek. Kovács Gábor, a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Marosvásárhelyi Karának 
adjunktusa és Tóth Zsejke-Réka, 
a Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem Interdiszciplináris Bio-Nano 
Tudományok Intézetének kutatója 
vezette be a kémiai kísérletek rej-
telmeibe a táborozókat. Az emberi 
evolúció zsákutcáit és sikertörté-
neteit is megismerhették Markó 
Bálint, a Babeș–Bolyai Tudomány-

egyetem rektorhelyettese, a Magyar 
Biológiai és Ökológiai Intézet okta-
tója előadásából.

A résztvevők a tábor keretében 
felfedezhették a térség természeti 
kincseit is: túráztak az Erdélyi-szi-
gethegységben, megnézték a festői 
Fehér Köveket,  a havasrekettyei 
Menyasszonyfátyol-vízesést, és 
meghódították a Vlegyásza-hegy-
ség legmagasabb pontját, az 1836 
méteres Vigyázó-csúcsot.

A Vigyázó-csúcsot is meghódították a bölcs diákok

 » Megismerhet-
ték a kalotaszegi 
régió kulturális 
sajátosságait, 
faluportyán vehet-
tek részt, ahol be-
tekintést nyertek 
a helyi emberek 
mindennapjaiba. 

Tízezrek a kolozsvári
Jazz in the Parkon

Közel 19 ezren fordultak meg a 
Jazz in the Park idei kiadásán – 

közölték a szervezők. A vasárnap 
este véget ért kolozsvári négyna-
pos fesztiválon 170 előadóművész 
és 37 zenekar lépett fel. A feszti-
vált a koronavírus-járvány miatti 
létszámkorlátozások miatt több 
helyszínen szervezték, a Romulus 
Vuia falumúzeum udvara, a Iulius 
Park és az Agrártudományi és 
Állatorvosi Egyetem kertje adott 
otthont a rendezvénynek.
 A világzene irányába is nyitó 
rendezvényen legnépszerűbbnek 
a folk-, blues-, jazz- és popeleme-
ket hagyományos afrikai zenével 
ötvöző Fatoumata Diawara fellépése 
bizonyult, a nyugat-afrikai Mali-
ból származó énekesnő szombati 
koncertjére közel 3500-an voltak 
kíváncsiak. Ezenkívül nagyszámú 
közönség előtt lépett színpadra  a 
jazz- és hiphopénekes amerikai José, 
aki feleségével, a zeneszerző-éne-
kes Taalival koncertezett, de Sting 
gitárosaként ismert Dominic Miller 
fellépésére is sokan kilátogattak, 
és a német–lengyel Hania Rani 
zongorajátéka is többeket vonzott 
a Hója-erdő melletti skanzenbe. 
Újdonságként hatott a sámánudvar 
is, ahol autentikus cigányzenét 
játszó formációk, mint a Fanfare 
Ciocârlia zenekar vagy Taraful 
Marian Mexicanu’ kaptak fellépési 
lehetőséget. (Hírösszefoglaló) Az írásos mintákkal is megismerkedtek a bölcs diákok a Kolozs megyei Kalotaszentkirályon




