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Ünnepváró hangverseny 
a filharmóniában

Jótékonysági elõadás
Nyüveden

A nyüvedi református lelkész felkérésére jótékonysági elõ-
adást tartott kedden a Nagyvárad Táncegyütes. Az Adventi játék
címû elõadáson – melynek a zsúfolásig megtelt Nyüvedi Kultúr-
ház adott otthont –, a lakosság kis száma ellenére a helyiek szin-
te teljes létszámban részt vettek. A lelkes közönség nagy szere-
tettel fogadta az együttest, mely nem elsõ alkalommal lépett
színpadra e kedves kis faluban. A táncegyüttes tagjai saját beval-
lásuk szerint is szívesen térnek ide vissza, hisz páratlan fogadta-
tásban volt itt részük minden alkalommal. A jó hangulatú elõ-
adás a 2012-es év méltó zárása volt az együttes számára, mely eb-
ben az évben utoljára lépett színpadra saját elõadással.

Zene szakosok karácsonyi mûsora

Megvan az új igazgató, 
a réginek virágot vittekTEMPLOMI HANGVER-

SENY December 23-án,
vasárnap 18 órai kezdettel a
Szent László-templomban ka-
rácsonyi hangversenyre kerül
sor. Lesz versmondás (Varga
Vilmos, Kiss Törék Ildikó és
Puscas Brigitta második osztá-
lyos tanuló) is, valamint opera-
ária és musicalrészlet is el-
hangzik majd. Fellép az egyesí-
tett Bihari Sándor Kórus és a
Nagyváradi Asszonykórus
(karnagy Kiss Géza Loránd),
Bozsódi Beáta (cselló), Jecu
Georgiana és Szabó Annamá-
ria (szoprán), Tasnádi Ferencz
(mélybariton) és Thurzó Zol-
tán (zongora). A belépés in-
gyenes.

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
zenepedagógia szakos hallgatói tartottak kará-
csonyi elõadást kedden az intézmény díszter-
mében. A mûsorban részt vett az alapképzés
mindhárom évfolyama, valamint a mesterizõk
is. Az elõadás elsõ mozzanatát Johann Se-
bastian Bach emlékének szentelték. Elõbb
Ruska Ildikó és Bencze Béla olvasták fel a ba-
rokk zeneszerzõ élettörténetét hangulatos, de
életszagú mese formájában, majd a Bach rokon-
ságának egy-egy tagját megtestesítõ, korabeli
öltözékbe bújt hallgatók elevenítettek fel moz-
zanatokat a zeneszerzõ életébõl. A mûsor máso-
dik felében pedig, élõ zenei kíséret mellett, Mo-
zart-operákból adtak elõ részleteket.

Balog Zoltán, az emberi erõ-
források minisztere hétfõn je-
lentette be, hogy 2013 júliusá-
tól Alföldi Róbert helyett
Vidnyánszky Attila vezeti majd
a Nemzeti Színházat. A hvg.hu
beszámolója szerint egy
Facebookos felhívásra egy szál
virággal köszönték meg civilek
a Nemzeti Színház elõtt az Al-
földi Róbert vezette színház el-
múlt öt évét. A 2012 õszén
meghirdetett pályázaton né-
gyen indultak a posztért, Alföl-
di Róbert és Vidnyánszky Atti-
la mellett két kevésbé ismert
pályázó is volt: Szennyai Mária
és Hídvégi Miklós. Utóbbi két

pályázó munkája azonban nem
felelt meg a feltételeknek.

A Nagyváradi Állami Filharmó-
nia idei utolsó hangversenyét,
amely ma, csütörtökön 19
órától kezdõdik az Enescu–Bar-
tók-teremben, a karácsony és az
ünnepvárás fémjelzi. Ebbõl az al-
kalomból egy nagyszabású ba-
rokk oratorikus mûvet tûztek
mûsorra, a minden idõk legna-
gyobb zeneszerzõjeként számon
tartott Johann Sebastian Bach
(1685–1750) által komponált Ka-
rácsonyi oratóriumot, ennek elsõ
három kantátáját, melyek közvet-
lenül kapcsolódnak Krisztus
születésének ünnepköréhez. A
mû egyébiránt 2003 óta nem
hangzott el a Filharmónia szín-
padán.

A vokál-szimfonikus hangver-
seny meghívott szólistái egytõl
egyig az ország élvonalába tarto-
zó, külföldi színpadokon is elis-
mert oratorikus és opera-ének-
hangok: Cristina Oltean – Arad-
ról, jelenleg a Kolozsvári Filhar-
mónia énekmûvésze, több hazai
opera és filharmónia meghívott-
ja; a nagyváradi Varvari Gabriel-
la, a Temesvári Opera elismert
szólistája; a marosvásárhelyi
származású, nemcsak Magyaror-
szágon, de idehaza is aktívan sze-
replõ Szerekován János; valamint
Dan Patacã, aki szintén a Temes-
vári Opera énekmûvésze. A kon-
cert dirigense, a filharmónia ál-
landó karmestere Romeo Rîmbu.
Az elõadó-apparátus ezúttal is a
Filharmónia Énekkarával egé-
szül ki, amelyet ismét Lászlóffy
Zsolt karigazgató készített fel.

Cristina OOltean Varvari GGabriella

Szerekován JJános Dan PPatacã

Örök nyugalomra
helyezték Jakobovits
Miklós festõmûvészt

Mintegy kétszáz gyászoló gyûlt össze tegnap a nagyváradi Ru-
likovszki temetõ Steinberger kápolnájánál, hogy utolsó útjára kí-
sérje a 76 éves korában elhunyt Jakobovits Miklós festõmûvészt.
A római katolikus temetési szertartást Kiss Albert plébános ce-
lebrálta, a koporsónál felsorakozott még Böcskei László megyés
püspök, Fejes Anzelm Rudolf premontrei fõapát, valamint Sza-
kács Endre örmény katolikus vikárius is. Az egyházi szertartást
követõen több egykori kolléga, barát, tisztelõ is megemlékezett
néhány szóban az elhunyt mûvészrõl. Felszólalt többek közt Au-
rel Chiriac, a Körösvidéki Múzeum igazgatója és Varga Mihály,
a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke és fõtitkára is részvétét fejezte ki, amelyet Pé-
csi Györgyi tolmácsolt, és ugyancsak részvétnyilvánítást küldött
az örmény nagykövetség és kultúrminisztérium is. Az elhunyt
emlékéért január 26-án 17 órától mutatnak majd be gyászmisét a
nagyvárad-olaszi Barátok templomában.

Sz. GG. TT.

Vidnyánszky AAttila llett aa NNemzeti
Színház úúj iigazgatója

KÓRUSHANGVERSENY MIHÁLYFALVÁN December
22-én, szombaton 17 órától a nagyváradi Szent Miklós
görögkatolikus székesegyház Örömhír kórusa koncertezik az
érmihályfalvi görögkatolikus templomban. Az Óh, milyen csodá-
latos hír címû mûsorban karácsonyi énekeket (kolindákat) ad-
nak elõ. A házigazdák várják az érdeklõdõket.


