
Színes világ2021. november 8.
hétfő12

H I R D E T É S

Gyerekszínházi előadások, 
bábjáték, koncertek és 
interaktív foglalkozások 
várják az érdeklődőket a 
Barcasági Gyermekfesztivál 
keretében. A ma kezdődő, 
péntekig tartó eseményt a 
koronavírus-járvány miatt 
idén is a virtuális térben 
szervezik. Toró Tamás 
szervező, ötletgazda lapunk-
nak elmondta, a fesztivál 
hiánypótló esemény Brassó-
ban és környékén, gazdag 
kulturális programokat kínál 
gyerekeknek, szülőknek, 
pedagógusoknak egyaránt.

» DEÁK SZIDÓNIA

K isgyerekektől a kamaszokig 
minden korosztályt meg-
szólító tartalmas progra-

mokat kínál október 8–12. között 
a Barcasági Gyermekfesztivál, 
amelyet idén online tartanak. A 
negyedik alkalommal megszer-
vezendő esemény  bábszínhá-
zi előadásokkal, koncertekkel, 
könyvbemutatóval, interaktív 
foglalkozásokkal várja a gyere-
keket, ezenkívül a szülők, peda-
gógusok számára is szerveznek 
kerekasztal-beszélgetéseket 
gyerekpszichológiai témában 
– mondta el lapunknak Toró Ta-

más ötletgazda, a Brassói Magyar 
Napok szervezője. Hozzátette, a 
gyerekfesztivál ötlete szorosan 
kapcsolódik a Brassói Magyar 
Napok rendezvénysorozathoz, 
illetve a brassói magyar szín-
házfesztiválhoz. Noha ezeken az 
eseményeken is vannak gyerek-
programok, fontosnak tartották 
egy külön, a fi atal korosztályt 
megcélzó rendezvény szervezését 
is, ugyanis a térségben nincs ön-
álló magyar kulturális intézmény. 
„Hiánypótló ez a fesztivál több 
okból is, egyrészt a Barcaság az 
egyedüli olyan történelmi régió 
Erdélyben, amely nem rendel-
kezik önálló magyar kulturális 
intézménnyel, nincs ifj úsági és 
bábszínház. Másrészt a barcasági 
magyarság lélekszáma a legutób-
bi népszámlálási adatok szerint 

40 ezer a megyében, 20 ezer a 
városban, rengeteg magyar gye-
rek van, akik nem jutnak hozzá 
a minőségi kulturális kínálathoz” 
– fejtette ki Toró Tamás.

A járványügyi helyzet miatt 
jelenleg a terem harmincszáza-
lékos kihasználtságával lehet 
eseményeket szervezni, és bár 12 
éven aluli gyerekek számára nem 
kötelező a koronavírus elleni vak-
cina, a rendezvényen csak beol-
tott felnőtt kíséretében vehetnek 
részt. „Ez a korlátozás azt jelenti, 
hogy a fesztivál közönségének 
csupán a 15 százaléka lehet gye-
rek, ami számszerűsítve 30–40 
személyt jelent. Jobbnak láttuk 
online térbe költöztetni az egész 
fesztivált, annak ellenére, hogy 
az előadások közvetítése techni-
kailag nagyobb kihívást jelent” 

– mondta el Toró. A szervezők 
igyekeztek minél változatosabb 
programot összeállítani, ma-
gyarországi és erdélyi társulatok, 
zenekarok vállalták a gyerekek 
szórakoztatását – mondta el a 
szervező. Az ötnapos rendez-
vénysorozaton gyerekdalokat, 
megzenésített verseket ad elő a 
Kossuth- és Prima Primissima dí-
jas Gryllus Vilmos magyarországi 
zenész, előadóművész. Kerekí-
tő foglalkozások, mesematek, 
rajzfi lmvetítés is várja az érdeklő-
dőket. A szemle gazdag színházi 
kínálatot is ígér, A téli tücsök 
meséjét láthatják a gyerekek a 
marosvásárhelyi Ariel Ifj úsági és 
Gyermekszínház előadásában. 
Ezenkívül Gimesi Dóra magyar-
országi dramaturg, rendező, író 
Emma csöndje című előadását 
is bemutatja a budapesti Kolibri 
gyerekszínház. A darab nem csu-
pán témaválasztásában, hanem 
színpadi megvalósításában is 
fi gyelemre méltó, a környezettu-
datosság, elfogadás, egyéni és 
közösségi felelősségvállalás té-
máját járja körül. A rendezvény-
sorozat idén a gyerekpszicholó-
gia irányába is nyit – mondta el 
Toró Tamás. Szülők és pedagó-
gusok számára tart előadást Ká-
dár Annamária marosvásárhelyi 
pszichológus, egyetemi oktató ar-
ról, hogyan nézhetnek szembe a 
gyerekek félelmeikkel, szorongá-
saikkal, a külvilág kihívásaival. 
A részletes program a fesztivál 
Facebook-oldalán olvasható.

BÁBSZÍNHÁZ, KONCERTEK, INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSOK VÁRJÁK VIRTUÁLIS TÉRBEN A FIATAL KOROSZTÁLYT

Hiánypótló gyerekfesztivál a Barcaságban

A vásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház A téli tücsök meséje 

című előadása is szerepel a Barcasági Gyermekfesztivál kínálatában

» RÖVIDEN

Megvan a legszebb dal
Kihirdették online a Leg-
szebb Erdélyi Magyar Dal 
verseny nyerteseit: a szász-
régeni DreamFlow zenekar 
Csendes utazó című szerze-
ményével lett aranyérmes 
az Év felfedezettje kategó-
riában. A Legszebb Erdélyi 
Magyar Dal 2021 elismerést 
a gyergyói 4S Street zene-
kar kapta Mesélek a bornak 
című számáért. A gálát 
szombat este tartották az 
online térben. A vetélkedőt 
az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Ifjú-
sági Szervezete (EMKISZ) 
hirdette meg, immár hetedik 
alkalommal.

Medvetámadás 
Hunyad megyében
Súlyosan megsebesített a 
medve egy 33 éves juhászt 
Hunyad megyében a Szereka 
(Sereca) település közelében 
fekvő domboldalon. 
A férfi súlyos sérüléseket 
szenvedett a fején és az ar-
cán. A Hunyad Megyei Ren-
dőr-főfelügyelőség szerint 
a támadás péntek délután 
történt, a hatóságokat a 
112-es sürgősségi számon 
riasztották. A férfit a SMURD 
csapata szállította a szász-
városi kórházba. Az orvosok 
stabilizálták a pácienst, 
aki koponyáján és arcán 
szenvedett sérüléseket, 
arcán harapásnyom is volt. 
Később a férfit a temesvári 
megyei sürgősségi kórházba 
helyezték át – számolt be az 
Agerpres hírügynökség.
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