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T izenegy új bemutatóval, a Fux 
Fesztivál és a HolnapUtán 

Fesztivál jubileumi kiadásaival, 
illetve a Nagyvárad Táncegyüt-
tes fennállásának huszadik év-
fordulója alkalmából szervezett 
eseményekkel várja közönségét 
a 2021/2022-es évadban a Szig-
ligeti Színház – közölte a társu-
lat. A teátrum a pandémia után 
most először hirdet újra bérletet. 
Czvikker Katalin főigazgató be-
számolt az előző évad eredmé-
nyeiről: annak ellenére, hogy az 
ünnepi, 120. évad is a pandémia 
jegyében telt, a Szigligeti Szín-
ház társulatai az évad során 187 
előadást játszottak, több mint 25 
ezer néző előtt. Botházy-Daróczi 
Réka elmondta, a Lilliput Társu-

lat előadásai idén a bátorság té-
máját dolgozzák fel. A Lilliput 
Társulat ugyanakkor idén ötödik 
alkalommal szervezi meg az er-
délyi magyar hivatásos bábszín-
házak találkozóját: a FuxFesztet 
október 6–10. között tartják.

A Nagyvárad Táncegyüttes 
2022-ben ünnepli fennállásának 
huszadik évfordulóját, amely 
alkalomból 2022. február 11–13. 
között jubileumi hétvégét szer-
veznek. A Szigligeti Társulat mű-
vészeti vezetője, Novák Eszter 
emlékeztette a közönséget arra, 
hogy a Szigligeti Színháznak egy 
játszóhelye maradt, amely hely-
zet rányomja bélyegét az új évad 
tervezésére is. A Szigligeti Társu-
lat első új bemutatóját, az Anca 
Bradu által rendezett Csongor és 
Tündét október 1-én tartják.

A nyáron sem pihent a nagyváradi fi lharmónia, a zenekar lendületesen kezdi holnap az új évadot 

A Lear című előadás középpontjában az apa-lány viszonyok sokszor kegyetlen dinamikája áll

 » KRÓNIKA

K iemelt fi gyelemmel követi a fi -
atal színházi alkotók tevékeny-

ségét, közülük többnek is lehető-
séget kínál a megmutatkozásra 
a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház. A több éve tartó folyamat-
ba illeszkedik bele az a szeptember 
16–20. között tartandó rendezői 
miniévad, mely során a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem pá-

lyakezdő rendezői mutatkoznak be 
a sepsiszentgyörgyi közönségnek. 
A sorozat részeként három Shakes-
peare-drámát és O. Horváth Sára 
Életigen című kortárs darabját lát-
hatják a nézők, az előadásokat Bo-
csárdi László rendezői osztályának 
végzős hallgatói készítették. A Lear 
című előadás Shakespeare Lear 
király című tragédiája nyomán ké-
szült Juraszek Zsuzsanna rendezé-
sében. A feldolgozás középpontjá-

ban az apa-lány viszonyok sokszor 
kegyetlen dinamikája áll. Shakes-
peare Macbeth című tragédiája is 
műsoron van, az előadás Demeter 
Mark-Cristopher rendezésében ké-
szült, a rendező szerint a Macbeth 
fő problematikája a vágyak ördögi 
köre. Shakespeare Ahogy tetszik 
című darabját is bemutatják Szil-
vay Máté rendezésében. Az előa-
dások szereplői a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem hallgatói.

Fiatal rendezők miniévada Szentgyörgyön Színházi kínálat Váradon

A Kolozsvári Állami Magyar 
Színház munkatársakat keres

díszítő, sminkes és világosító
állás betöltésére.

Jelentkezés és részletes felvilágosítás a színház titkárságán 
naponta 9–16 óra között vagy a 0264-593465-ös telefonszá-
mon. Önéletrajzokat a julia.boros@huntheater.ro, illetve

az ana.hetman@huntheater.ro e-mail-címre lehet küldeni.

H I R D E T É S

NAGY KÁLMÁN HEGEDŰMŰVÉSZ, A NAGYVÁRADI FILHARMÓNIA KONCERTMESTERE A HOLNAP KEZDŐDŐ ÉVAD KÍNÁLATÁRÓL

Hazai karmesterek és szólisták az új idényben
Kezdődik holnap az új évad 
a Nagyváradi Állami Filhar-
móniánál, amely a nyáron 
sem pihent, és a következő 
időszakban is tartalmas 
műsort kínál közönségének. 
A tervekről, lehetőségekről 
Nagy Kálmán hegedűmű-
vész, a zenekar koncertmes-
tere beszélt a Krónikának.

 » MOLNÁR JUDIT

É vadkezdésre készül a Nagy-
váradi Állami Filharmónia, 
amely az elmúlt időszakban 

sem pihent: a tavaly nyári ráadá-
sévadhoz hasonlóan az idei nya-
rat is koncertsorozattal színesí-
tették. A fi lharmóniánál a tavalyi 
év végétől változások történtek, 
miután a Bihar Megyei Tanács 
pénzügyi megszorításokat célzó 
átszervezéseket kezdeményezett 
az alárendeltségébe tartozó kul-
turális intézmények háza táján: 
így történt a város két teátruma 
esetében is. Meleg Vilmos, a fi l-
harmónia igazgatója távozott 
az intézmény éléről, mivel nem 
egyezett bele az általa vezetett 
intézmény állományának meg-
ritkításába. Természetesen a 
fi lharmónia sem hagyta magát 
lefújni a kultúra porondjáról: 
miután Meleg Vilmos nyugdíjba 
vonult, az ideiglenes vezetés da-
cára becsülettel végigjátszották 
az évadot. Most már az évadnyi-

tásra készülnek, immár második 
éve a minden alkalmazottnak 
járó pihenőszabadság nélkül, 
kissé fáradtan ugyan, de tettre 
készen, a közönség várakozá-
sának tudatától fűtve. Az intéz-
ménynek még mindig csak ideig-
lenes vezetője van, egyelőre nem 
is tudni, meddig, de a zenekar 
készen áll a szokásos szeptem-
ber közepi évadnyitásra. Nagy 
Kálmán hegedűművész, a zene-
kar koncertmestere megkeresé-
sünkre az új évad várható mű-
soráról beszélt. „A pandémia és 

az adminisztratív megszorítások 
miatt gyakrabban fogjuk igénybe 
venni zenekarunk két állandó 
karmesterének, Romeo Rîmbu-
nak és Jankó Zsoltnak a munká-
ját: a szeptember 15-i évadnyitón 
is Rîmbu vezényli Mendelssohn 
hegedűversenyét és Beethoven 
V. szimfóniáját, a szólista pedig 
Gabriel Croitoru lesz” – mond-
ta nagy Kálmán. Hozzátette, a 
következő héten a Japánban élő 
Ciprian Marinescu lesz az est 
karmestere, és Răzvan Suma a 
szólista Haydn IV. csellóverse-

nyéből és Dvorak VIII. szimfóni-
ájából összeállított műsorban, az 
ezt követő héten pedig Horváth 
József vezényli majd Glazunov 
balettjelenetét, Arensky variá-
cióit egy Csajkovszkij-témára és 
Hacsaturján Álarcosbál szvitjét. 
„A további programokat azért 
nem sorolom még föl, mert ha 
esetleg közbejön valami, akkor 
műsorváltozás történhet. De az 
biztos, hogy elsősorban a hazai 
karmesterekre és szólistákra szá-
mítunk a most kezdődő évadban 
is” – mondta a koncertmester. A 

fi lharmóniánál már a nyári hang-
versenyek során meglepően ma-
gasra szöktek a jegyárak, így arra 
is kíváncsiak voltunk, hogyan 
alakulnak most a bérletárak. Ez 
azért is fontos, mivel a komolyze-
nei koncertek közönségének zö-

mét a nyugdíjasok teszik ki. Nagy 
Kálmán kérdésünkre kifejtette, 
úgy tudja, tíz és öt előadásra szó-
ló bérletek kerülnek árusításra, 
elfogadható áron, hisz a tíz előa-
dásra szóló 245 lej. „Lesz ugyan 
éves bérlet is, de annak a magas 
árát inkább szponzorálási célból 
állapította meg a munkánkat 
árgus szemekkel fi gyelő megyei 
főhivatal. Mi mindenképpen azt 
reméljük, hogy eddigi hűséges 
közönségünk nem hagy cserben 
a most kezdődő évadban. Ben-
nünket elsősorban az érdekel, 
mennyiben tudunk megfelelni 
hallgatóságunk elvárásainak. 
Azt szeretnénk elérni, hogy min-
den koncertünk alkalmával átél-
hessék a zene nyújtotta, áhított 
öröm egyedülálló érzését” – fo-
galmazott a koncertmester.

 » Az intézménynek 
még mindig csak ide-
iglenes vezetője van, 
egyelőre nem is tudni, 
meddig, de a zenekar 
készen áll a szokásos 
szeptember közepi évad-
nyitásra.
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