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Színdarab az életről, háromszéki művészektől

Kivitték a mulatságot az utcára
- A darabot kivittétek az

„A Zabawát úgy kell nézni, hogy közben levesszük poros szemüvegün
ket, vagy legalább kitekintünk felette. Hisz az alkotók számára nagy ki
hívást jelentett ez a munka, olyan folyamatot, amit nem lehet a könnyed 
Mulatság címmel illetni. A Zabawában minden résztvevőnek kölcsö
nösen kell keresnie egymást, rendezőnek, színésznek, nézőnek egya
ránt. És ebből a kalákából lesz majd a taps és a meghajlás, ha úgy tetszik: 
a mulatság.” -  írta a Marosvásárhelyen bemutatott darabról Pálffy Zsó
fi színikritikus.

Kezdődik a IX. Rockmaraton!
A  m a g y a r  I
es zászlóviv 
Hobo pénte 
ken 21.30-k 
lép színpad

KONCERT
Sepsiszentgyörgyön ma 
20.30-tól a Park Vendéglő 
bárjában Elsa Vall és W inand 
Gábor (vokál, ének), Gadó 
Gábor (gitár) valamint Tóth 
Viktor (saxofon) alkotta bu
dapesti dzsesszegyüttes kon
certezik.

SZOBORAVATÓ
Sepsiszentgyörgy önkormány
zata felhívja a figyelmet, hogy a 
ma 19 órára beharangozott Er- 
zsébet-parki szoboravató a hét
végi árvízkatasztrófa miatt el
marad. A szoboravató új idő
pontját egyelőre még nem tűz
ték ki.

TÁNCTÁBOR
»Július 18-25. között, tizenha
todik alkalommal rendezik 
meg a nagy népszerűségnek ör
vendő XVI. Székelyföldi Tánc
tábort Felsősófalván, László 
Csaba és a Pipacsok Néptánc
együttes szervezésében. 
»Július 19-21. között szász- 
nagyvesszősi, 22-24. között 
Sóvidéki (Parajd és Pálpataka) 
és Kőrispataki táncokat taníta
nak. Táncoktatók: László 
Zsolt, László Anna Ildikó, Má- 
téfi Csaba, Mátéfi Zita, László 
Csaba, Kerekes Dalma, Imre 
Béla, Hajdó Réka. Énekokta
tás: László Anna Ildikóval. 
Muzsikál a sepsiszentgyörgyi 
Heveder zenekar, Dumnyezeu 
István (Szászcsávás), Kóré Gé
za (Székelyszenterzsébet), 
Miklós Károly (Parajd) és ze
nésztársaik.

SZÉKELY SZIGET
A július 9-10-ei fortyogófurdői 
Székely Szigetre elővételben 35 
lejért váltható jegy a következő 
helyszíneken: Kézdivásárhe- 
lyen a Kacsó Press lapárudá
ban, Varga Zsoltnál 
(0741.196.159), Sepsiszent
györgyön Pál Hunornál 
(0743.214.602), Kovásznán 
Deák Orsolyánál (0762. 
650.838), Erdővidéken Szőcs 
Dénesnél (0757.670.596), 
Csíkszeredában Szőcs Cson
gornál (0742.807.137), Bras
sóban Jakab Csabánál (0731. 
352.195), Marosvásárhelyen 
Szabó Nándornál (0755. 
010.841), Kolozsváron Pap Fe
rencnél (0744.593.240), Gyer- 
gyószentmiklóson Gyarmati 
Csabánál (0748.890. 713). in
terneten a rzsa_balzs(a)ya- 
hoo.com címen.
A táborral kapcsolatban Szőcs 
Zoltántól érdeklődhetnek a 
0757.769.198-as telefonszá
mon. A belépés 12 éven aluli
aknak szülői kísérettel, vala
mint felvidéki, délvidéki, őrvi
déki, muravidéki, kárpátaljai 
résztvevőknek ingyenes.

A tervek szerint a nyár kö
zepéig Sepsiszentgyörgyre 
is elhozzák a marosvásár
helyi Ariel színházban, 
többnyire háromszéki mű
vészek álta l létrehozott 
színdarabot, a Zabawát. A 
Slawomir Mrozek lengyel 
drámaíró műve alapján ké
szült előadás rendezője 
Bordás Attila, mellette két 
szentgyörgyi színész, Kó
nya Ütő Bence és Fekete 
Zsolt játszik, valamint a 
szentegyházai Derzsi De
zső. A koreográfus végzett
ségű, de a rendezéssel is 
kacérkodó A ttilá t a Zaba- 
wa üzenetéről, érdekessé
geiről kérdeztük.

Kustán M agyari Attila

-  Miről szól a Zabawa?
-  Először fontos megérteni a cím 

értelmét: mulatságot jelent, az elő
adás pedig azt meséli el, ahogyan fo
lyamatosan valamiben a reményke
dünk, amiben majd csalódunk. A há
rom karakter végig a mulatságot ke
resi az életben, innen jutnak el egyi
kük felakasztásáig, az utolsó pillanat
ban azonban megszólal a zene, vala
hol...

Szerdán kezdődik a Csíkszeredái 
Mikó-várban a régizene-fesztivál. A 
programot a visszatekintés, az ün
neplés tölti ki, és ahogy az eddigi 
években is, a hazai és nemzetközi 
hírnevű együttesek színvonalas 
koncertjei, mesterkurzusok, elő
adások és gyermekprogramok.

30. éve annak, hogy Csíkszeredá
ban először megszervezték a Régizene 
fesztivált. A hatóságok által 1986-ban 
betiltott fesztivál négy év szünet után 
1990-ben indult újra.

Az esemény fő helyszíne Csíksze
reda, eső esetén a Csíki Játékszín biz
tosít tetőt az érdeklődők feje fölé. Kon

utcára. Miért?
-  Van egy nézői réteg, amelyik be

jár a színházba, de nincsenek igazi 
színházi ellenpontok, csak egy bizo
nyos állapot, amibe az emberek bele
szoktak. Az új dolgokra nem igazán 
nyitottak, ezen szerettem volna, 
erőm szerint változtatni. A darab sze
replői egy Zabawás zászlóval felsze
relkezve kivonultak az utcára, inte
gettek az autósoknak, érdeklődtek az 
emberektől, hogy hol találják a mu
latságot.

-  Voltak, akik azt is tudták, hogy 
egy előadásról van szó, aztán akadt, 
aki azt mondta, hogy „mindenhol 
mulatság van, csak akarni kell” vagy, 
hogy „kint a város szélén, a sztriptíz
bárban”. Találkoztunk olyanokkal is 
persze, akik -  finoman szólva -  értet
lenül nyilvánultak meg, de többnyire 
kíváncsiak voltak.

-  Szerinted Sepsiszentqyör-
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-  Természetesen, és hogyha júli

usban bemutatjuk a darabot itthon is, 
akkor mindenképpen meglepjük a 
szentgyörgyi járókelőket is. Vannak 
akadályok, amik miatt nehéz lesz Há
romszékre eljutnunk, az egyik színé
szünk is beteg volt egy hónapig, de 
nagyon szeretnénk, ha a barátaink, is
merőseink, egyáltalán a színházked
velők vagy az ettől távol állók is meg
tekintenék a darabunkat.

certhelyszín lesz a hagyományokhoz 
hűen a Csíksomlyói Kegytemplom és 
a kiváló akusztikájú Szent Ágoston 
templom.

Két koncertet a gyergyószárhegyi 
Lázár-kastélyban tartanak.

A Barozda együttes a fesztivál záró
ján koncertezik, július 11-én, a Mikó- 
vár udvarán. Ez egyben lemezbemuta
tó is. Az együttes 1985-ben betiltott le
mezanyaga lát napvilágot az alkalomra 
megjelentetett jubileumi kiadvány ré
szeként, XVI-XVIII. századi erdélyi 
vonatkozású régizenét tartalmaz. Csü
törtökön 16 órától Harminc év távla
tából ... címmel beszélgetés lesz a Ré
gizene fesztivál kezdeteiről.

Válság ide vagy oda, ilyen „apró 
válságok“ nem fojthatják el Erdély 
legrangosabb rockfesztiváljának a 
szavát avagy hangját: idén immár ki
lencedik alkalommal szervezik meg a 
Székelyföldi Rockmaratont.

Július 6-tól 10-ig lesz hangos a 
Székelyudvarhely melletti szejkefür- 
dői völgyoldal, hála a Kárpát-meden
ce legnépszerűbb zenekarainak.

A szervező Zeneudvar Kulturális 
Egyesület képviselői sajtótájékozta
tó keretében ismertették a rendez
vény programját. A főszervezők, Jére 
Ágoston Fülöp és Orosz-Pál Levente 
elmondták, hogy a hagyományokhoz 
hűen, idén is valamennyi rockzenei 
irányzat képviselve lesz, a púnktól, a

heavy metálon keresztül a nemzeti 
rockzenekarokig.

Próbáltunk újítani -  mondják a 
szervezők, tehát ezúttal is számítha
tunk olyan zenekarra, melyet eddig 
még nem köszönthettünk a Rockma
raton szabadtéri színpadán. Ilyen 
Magyarország talán legnépszerűbb 
rockcsapata, a Tankcsapda, amely ta
valy ünnepelte fennállásának 20. év
fordulóját. S mert nemcsak a húszé
veseké a világot jelentő deszkák, itt 
lesznek a magyar blues és a nemzeti 
rock zászlóvivői is, Hobo, illetve a 
Kárpátia.

A napijegy ára 50 lej, négy napra 
180 lej. A kezdőnapon ingyenes sza
badtéri buli lesz.

R é g iz e n e -fe sz t iv á l a  M ikó-várban


