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Interetnikai Színházi
Fesztivál

SSzzíínnhháázzii pprroodduukkcciióókk
November 15-én, ma:

17 óra: Utolsó pillanat
(Beckett-parafrázis); rende-
zõ: Bicskei István; Figura
Stúdió Színház, Gyergyó-
szentmiklós (magyar nyelvû
elõadás román fordítással).
Helyszín: Árkádia bábszín-
ház. 19 óra: Tasnádi István:
Világjobbítók; rendezõ: Tas-
nádi Csaba; Szatmárnémeti
Északi Színház, Harag
György Társulat (magyar
nyelvû elõadás román fordí-
tással). Helyszín: Szigligeti
Színház. 22 óra: Midnight
Tango (Éjféli tangó); rende-
zõ: András Lóránt; Marosvá-
sárhelyi Mûvészeti Egyetem
(versenyen kívül; magyar
nyelvû elõadás). Helyszín:
Moszkva kávézó.

November 16-án, holnap:
16 óra: Martin McDonagh:
Vaknyugat; rendezõ: Parászka
Miklós; Csíki Játékszín, Csík-
szereda (magyar nyelvû elõ-
adás román fordítással). Hely-
szín: Szakszervezetek Mûvelõ-
dési Háza – színpadi stúdió. 19
óra: Howard Barker: Jelenetek
egy kivégzésbõl; rendezõ: Theo-
dor-Cristian Popescu; Sziglige-
ti Társulat, Nagyvárad (ma-
gyar nyelvû elõadás román for-
dítással). Helyszín: Szigligeti
Színház. 19 és 22 óra: Garaczi
László: Plazma 2, avagy az
ovibrader – felolvasó kocsma-
színházi elõadás; rendezõ:
Tóth Árpád; Tomcsa Sándor
Színház, Székelyudvarhely
(versenyen kívül; magyar nyel-

vû elõadás). Helyszín: Moszk-
va kávézó.

FFóórruummookk
A fesztiválhoz kapcsolódóan

az I-Fórum elnevezésû rendez-
vénysorozat keretében délelõt-
tönként is lesznek különféle
események. E rendezvényeket
a Bémer (ma Regele Ferdi-
nand) tér 2. szám alatti Városi
Mûvelõdési Házban (volt
Arlus) tartják meg. A program
a következõ:  

November 15-én, ma: 10
óra: A zsidó színjátszás történe-
te és helye a romániai kulturá-
lis közéletben. A témafelvezetõt
tartja Alinta Ciucã, a bukaresti
Állami Zsidó Színház mûvésze-
ti munkatársa. 12 óra: Bolyon-
gás – Zsehránszky István színi-
kritikus beszélget Bicskei Ist-
ván színésszel, rendezõvel. 

November 16-án, holnap:
10 óra: Thália a piacon. A té-
mafelvezetõt tartja Gáspárik
Attila, a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház vezérigazgatója.
Adott egy látszólag privilegizált
helyzet: Európa állami pénzbõl
fenntartott, talán legfejlettebb
kisebbségi színházi struktúrája
éppen Romániában található. A
kérdés az, hogy mire használ-
juk ezt a struktúrát: az identitás
megõrzésére, új értékek létre-
hozására, szórakoztatásra, in-
teretnikus dialógusra, netán
profitszerzésre? Vagy ha mind-
ezekre együttvéve, ebben az
esetben milyen arányban for-
dítsunk figyelmet az imént fel-
sorolt egyes kérdésekre? Le-

het-e egységes kisebbségi mo-
dellrõl beszélni? Van-e közös,
és ha igen, mi lehet a közös a
szebeni német, a nagyváradi
magyar, a bukaresti zsidó, a
kormány vagy éppen a helyi
önkormányzat által támogatott
menedzseri stratégiákban?
Ezekrõl a kérdésekrõl beszél-
getnek a résztvevõk. 12 óra:
Színházi hálózat a Kárpát-me-
dencében. A témafelvezetõt tart-
ja Várszegi Tibor, a jászberényi
Malom Film-Színház mûvészeti
vezetõje. A hálózathoz bárki és
bármilyen, a Kárpát-medence
bármelyik népéhez tartozó mû-
vésze, szervezete vagy éppen
most alakuló szervezete csatla-
kozhat, aki és amely az élet vé-
delmében minden élõ javát
szolgálva a kulturális örökség
megóvását, a minõség elvén
történõ teremtést és terjesztést
kiemelt feladatnak tekinti. 

November 30-án kerül megrendezésre az el-
sõ Nemzetközi Võfélytalálkozó Bihardiószegen,
a helyi kultúrotthonban.

Aznap 19 órakor lesz a megnyitó, majd a võfé-
lyek bemutatkozása, 20 órától menyasszony-bú-
csúztató, võlegény-búcsúztató, lánykikérés lesz,
majd 21–21.30 között levestálalás a võfélyek fel-
vezetésével, 22–22.30 között töltöttkáposzta-tála-
lás a võfélyek felvezetésével, 23–23.30 között
hús és krumplipüré tálalása a võfélyek felvezeté-
sével, éjfélkor pedig eredményhirdetés és okle-
velek átadása, majd mulatozás reggelig. A belé-
põdíj: 15 lej/fõ, amely magában foglalja a vacso-

rát, illetve a süteményeket. A gyerekek belépõ-
díja: 14 éves korig 5 lej/fõ.

A rendezvény magyar népi hagyományaink
ápolását szolgálja, melynek során egy lakoda-
lom játszódik le az elejétõl a végéig. Az alkalom-
hoz illõ ruha kötelezõ! A zenérõl a Sárga Rózsa
együttes gondoskodik. Az esemény alatt állan-
dó italbüfé mûködik majd. A szervezõk szere-
tettel várják a võfélyek és minden szórakozni
vágyó jelentkezését a 0761/787-985-ös telefon-
számon. Jelentkezni november 26-áig lehet a
polgármesteri hivatalban, a kapcsolattartó sze-
mély Füzesi Laura. 

November 16–18. között a Partiumi Keresztény
Egyetem Zenemûvészeti Tanszéke rendezvénysoro-
zatot szervez a 130 éve született Kodály Zoltán tiszte-
letére. A változatos programok különbözõ összefüg-
gésekben járják körbe a kodályi életmûvet, különös
tekintettel annak alkotói, tudományos és pedagógiai
aktualitására.

Az ünnepélyes megnyitóra pénteken 15.30 órakor a
PKE dísztermében kerül sor, majd 15.45 órától Szembe-
sítés: ideális célok, optimális feltételek, minimális eredmé-
nyek? A Kodály-koncepció elvben és a gyakorlatban cím-

mel Ittzés Mihálynak, a kecskeméti Kodály Intézet okta-
tójának elõadását hallgathatják meg az érdeklõdõk
ugyanott. 17 órától Kurucz Imre berettyóújfalui szob-
rászmûvész Kodály-emlékplakettjének leleplezésére ke-
rül sor a PKE belsõ udvarán. 17.30 órától a Kodály Zoltán
kórusmûvészetének vigasztaló üzenete címmel Berkesi Sán-
dor Liszt-díjas karnagy tart elõadást a Bartók-teremben. 

November 17-én, szombaton 9 órától kezdõdik a
PKE dísztermében az erdélyi magyar zenei szakkö-
zépiskolák tantárgyversenye, ugyanott 14 órától nem-
zetközi tudományos ülésszak kezdõdik (moderátor:

Angi István egyetemi tanár). 17 órától Zenei játékok
címmel Lászlóffy Zsolt várja az érdeklõdõket a Bar-
tók-terembe, a díszteremben 18 órakor kezdõdik a
Kodály Zoltán Kórustalálkozó, végül 20.30 órától
táncház a Bartók-teremben. November 18-án, vasár-
nap 11 órától a Partiumi Kodály Rendezvénysorozat
alkalmi énekkara lép fel a nagyvárad-rogériuszi refor-
mátus templomban.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. A részletes
program megtekinthetõ a következõ webcímen is:
https://www.facebook.com/pkezenetanszek.

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Utolsó pillanat
címû elõadásának tartalmából: A világ zaját falak tartják fogva.
Az emberek eközben susognak. Mormolnak. Motyognak. Kiál-
tanak. Tolakodnak. Beszélnek. Néha beszélgetnek. Ölnek és
ölelkeznek. Szülnek és születnek. Kötõdnek és kötekednek.
Meghalnak. Ilyenkor valóban egyedül maradnak. Majd emlékké
válnak. Várnak az utolsó pillanatra és félnek tõle, vagy örülnek
neki. Ebben a felemelõ, vagy nyomasztó kavalkádban vajon
elhisszük, hogy létezik az (élet)fa, ami alatt érdemes várakozni?
Amirõl ez az elõadás mesél, már nem létezik, vagy még nem lé-
tezik. Nem is fog létezni soha, vagy, ha létezett, létezik, létezni
fog, nem itt létezett, nem itt létezik, nem itt fog létezni, hanem
másutt. Ott fog megtörténni, ahol a csodák is életképesek és
ahol a remény is megterem. 

A szatmárnémeti színház Harag György Társulata a Világjob-
bítókról címû elõadást mutatja be, amelyrõl így vélekedett Tasná-
di Csaba rendezõ: „A Világjobbítók eleven, vérbõ, nyelvileg bra-
vúros, dialógusaiban feszes dráma, amely csupán alapszerkeze-
tében emlékeztet a Don Quijote sztorijára, ám mindenestõl kor-

társi fogantatású komédia.(…)
megejtõ humorral és iróniával
mutatja be az elképesztõen le-
pusztult, balkanizálódott viszo-
nyokat, a barbarizálódott külvi-
lág hiszterizált mindennapjait. A
gyilkos és frivol játékok mégis
valamiféle derût sugároznak: a
viszonyokon felülemelkedni ké-
pes ember szikár – ámbár némi-
képp anakronisztikus – optimiz-
musát.”

A Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem végzõseinek vizsgaelõ-
adásának, a Midnight Tangonak
a tartalmából: „Szexuál-tévely-
szakos, rózsaszirom szagú lá-
nyok, éhenkórász, nagymellényû
kurvák, énekes-táncos, vegetáriánus macák, orgazmusszegény,
dohányfüggõ cicák, öngyilkosjelölt, álomkóros anyák – nõk,
nõk, nõk… kiknek ütött az óra.  Az a bizonyos óra. A keresés
órája, és a megtalálásé, melyben apa, fiú és a szent-kókler mere-
ven megszámláltatnak, aztán jöhet a zsúr… Az éjfél fuvallata le-
mászik lassan az „Oriflame” lapok hasábján, és csendben a fül-
cimpához ér. Az övékhez. A nõkéhez, mert eljött az idõ…

Böfögve tágul az éj, ömleni kezd a habzó élet dagálya csend-
ben, és a ceremóniamester jelentõségteljes gesztusokkal adja
meg a hangot – kezdõdik a Tánc. A halál tánca. Az ajtó nyitva, a
Tangó végzi a munkáját.”

Túl a felén az IFESZT
BBeecckkeetttt-sszzöövveegg aallaappjjáánn kkéésszzüülltt eellõõaaddáásstt,, kkoorrttáárrss mmaaggyyaarr ddrráámmáátt
ééss vviizzssggaaeellõõaaddáásstt iiss lláátthhaatt mmaa aa ffeesszzttiivvááll kköözzöönnssééggee.. 

AA nnaaggyyvváárraaddii SSzziigglliiggeettii SSzzíínnhháázz sszzeerrvveezzéésséébbeenn vvaassáárrnnaapp kkeezzddõõ-
ddöötttt ééss nnoovveemmbbeerr 1188-ááiigg,, vvaassáárrnnaappiigg ttaarrtt VVáárraaddoonn aa 66.. IInntteerreett-
nniikkaaii SSzzíínnhháázzii FFeesszzttiivvááll ((IIFFEESSZZTT)),, aammeellyynneekk eeggyyiikk mmééddiiaattáámmoo-
ggaattóójjaa aa RReeggggeellii ÚÚjjssáágg.. AA mmaaii ééss aa hhoollnnaappii pprrooggrraamm aa kköövveettkkeezzõõ::

Võfélytalálkozó Diószegen

Partiumi Kodály Rendezvénysorozat a hétvégén

Jegyeket a színház pénztárában
lehet váltani naponta 11-13 és 17-
19 óra között, valamint egy órá-
val az elõadások elõtt, illetve az
elõadásokat megelõzõen a hely-
színeken. Online jegyvásárlásra
is van lehetõség a fesztivál hon-
lapján (www.ifeszt.szigligeti.ro),
a Szigligeti Színház weboldalán
(www.szigligeti.ro), illetve a
www.biletmaster.ro honlapon.


