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||| Programajánló
Piszkos Fred visszatér...
Piszkos Fred visszatér Fülig Jimmy őszinte sajnálatára – Csíkszeredában négy alkalommal láthatja a közönség a marosvásárhelyi Gruppenhecc társulat szilveszteri kabaréműsorát. A darabot Nagy István és
Molnár Tibor írta. Előadják: Nagy István, Kárp György, Szélyes Ferenc,
Henn János, Biluska Annamária, Somody Hajnal és Fodor Piroska. Az
előadásokra február 14. és 15-én, vasárnap és hétfőn kerül sor 17, illetve
20 órától. Helyszín a Szakszervezetek Művelődési Háza.

Összefonó góbé-módra

Lighthouse és Role:
világzenei est

Hétvégén két csíki településen is előadják a tusnádfürdői Őszirózsa
és Gyöngyvirág tánccsoporttal közös műsorukat a csíkszentgyörgyi
Székely Góbék. Az egykori fonók világát felelevenítő, a fiatalok hagyományokhoz való „visszatérítését” megjelenítő, humoros műsor ötlete
tavaly karácsonykor öltött először formát. Február 14-én, vasárnap két helyszínen lépnek fel: 16 órakor a lázárfalvi, míg 20 órakor a
csíkkozmási kultúrotthonban.

Jubileumi Expressz
A közönség kérésére ismét fellép a megyeszékhelyen a huszonöt éves
marosvásárhelyi Hahota Színtársulat. Jubileumi Expressz című, szilveszteri zenés kabaréműsorukat januárban már láthatta a nagyérdemű, február 19-én, pénteken 19 órától pedig újból várják szeretettel a csíkiakat.
Helyszín a Szakszervezetek Művelődési Háza. Fellépnek: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Szabó Mária, Cseke Erzsébet, Csergőffy László, Kelemen
Barna és Cseke Péter. Az est sztárvendége: Dancs Annamari.

egkérdeztük a csíkiakat
Kérdezett::

Bodor Réka

Részt vesznek a csíkszentkirályi
farsangbúcsúztatón?

||| A népzenei feldolgozásokat játszó Lighthouse együttes Budapestről érkezik Csíkba

A Szakszervezetek Művelődési Házában koncertezik szombat este a Role
és a Lighthouse együttes. A budapesti, ír-kelta, keleti és magyar népzenei
feldolgozásokat játszó formáció a csíki együttes meghívására, egy pályázat keretében létrejött cserekapcsolat révén érkezik a megyeközpontba.
Antal Orsolya

Nem, idén
sajnos nem áll
módomban
elmenni, pedig
biztos vagyok
benne, hogy jó
mulatság lesz.
Szerintem főleg
a gyermekek
nagyon jól fognak szórakozni. Szép dolog,
hogy őrizzük a
hagyományokat.
Rövid Ervin,
29 éves

Nem tudtam,
hogy Csíkszentkirályon
lesz idén,
lehet, hogy a
családommal
elmegyünk.
Az osztályommal is voltunk
farsangi mulatságokon,
fel szoktam
öltözni ilyenkor, mert ez a
lényege a farsangnak.

Az ideit kihagyjuk. A napköziben voltunk
farsangozni, a
kislányomék
beöltöztek
jelmezekbe, és
őket nézte meg
az egész család. Szeretjük a
hagyományokat, jó, hogy itt
még ennyire
tartják a népi
ünnepeket.

Szeretnék
menni, régebb
rendszeresen
jártunk családdal, barátokkal,
de sajnos, idén
nem tudunk.
Nagyon szeretem a hagyományőrző rendezvényeket,
nagy örömöm
telik bennük.
Biztosan az
idei buli is fergeteges lesz.

Barabás Botond, Hegedűs István, Ambrus Eszter,
25 éves
33 éves
12 éves

A

Fészek Művészklubban
lépett színpadra január
15-én a Role együttes egy
világzenei esten. A neves budapesti klubban a Lighthouse tagjai szervezték a közös koncertet,
ennek folytatása a mostani,
csíkszeredai fellépés. A kapcsolatot a magyarországi együttes kezdeményezte
az Előadóművészi
Jogvédő Iroda és a
Program a Nemzeti
Kortárs Könnyűzenei
Kultúráért programja keretében. A jogvédő iroda és a PANKKK
Programiroda 2005-ben hívta
életre a HungaroConnections
elnevezésű pályázatot, melynek célja, hogy egy-egy magyarországi és külföldi zenekar
közös koncertjének támogatásával elősegítse egymás zenei színterének megismerését.
Feltétel, hogy mindkét zenekarnak fel kell lépnie mindkét
helyszínen. Életképes formációkat céloz meg a program, olyanokat, akik vállalják a külföldi
fellépéseket, és elsősorban az
útiköltségekhez járul hozzá. A
magyarországi együtteseknek
keresniük kell egy határon túli társat, majd amennyiben megnyerik a pályázatot, kezdődhet
a szervezés. Nem túl jelentős az
összeg, de számos esetben elegendő, hogy útjára indítson valamit – mondta lapunknak Nagy

Tivadar, a Role vezetője.
A Lighthouse együttes 2004ben alakult, életre hívója Gulyás
Péter. Akkori felállása szerint
akusztikus gitárokra, ütősökre
és Karsai Gizella pantomim- és
énekes-előadóművész hangjára
épült. Újabb zenészek csatlakozásával a zenekar később nyolctíz fős nagyzenekarrá bővült, és
2006-ban megjelent első, Végte-

melyhez kiváló új szólisták és
zenészek csatlakoztak, akik –
egy kivétellel – mindannyian
nők, könnyedebb, finomabb színeket hozva a hangzásba.
Nemrég megjelent újabb lemezük First Light címmel,
me lyen saját szerzemények,
magyar és ír-kelta népzenei feldolgozások hallhatók sajátos
világzenei stílusban, mely népzenét a pop, progreszszív rock és dzsessz
stíluselemeivel ötvözi.
A legnagyobb színpadoktól a legkisebb klubokig számos helyszínen:
fesztiválokon, civil és
egyházi rendezvényeken egyaránt fellépnek.
A szombati rendezvény házigazdájaként a Role is színpadra áll. Mint Nagy Tivadartól
megtudtuk, válogatást adnak elő
szerzeményeiből, többek közt a
Székely Golgotából, a Pilléből,
gyermekműsorukból, a Kájonimiserendből és az Ady-műsorból. A koncert 19 órától kezdődik,
és a belépő 10 lejbe kerül.

A magyarországi együtteseknek
keresniük kell egy határon túli társat,
majd kezdődhet a szervezés.
len utazás című albuma – olvashatjuk honlapjukon.
A 2007–2008-as évek során
a zenekar jelentősen átalakult,
az új énekesnő, Brátán Vera népies, de modern hangjára építve népzenei feldolgozásokkal és
hasonló hangvételű saját szerzeményekkel bővítve a repertoárt. A hangszeres vonalat az
alapítók férfi magja viszi tovább,

A zenekar tagjai
Gulyás Péter – hat-, és tizenkét húros gitár, vokál, zene,
Brátán Vera – ének, ír furulya
Coleman – fusion dob, udu, cajonga és más ütőhangszerek
Kelemen Gábor – ütőhangszerek, akusztikus effektek
Ásmány Kata – fuvola, ír furulyák, népi furulyák, vietnami fuvola,
vokál, versek
Banos Gergely – hathúros bundnélküli basszusgitár, basszusgitárok
Bencze Boglárka (Tücsi) – elektromos hegedű, hegedű, vokál
Grencsó István – szaxofonok, duduk

||| Farsangi bálok

Kosaras farsangi bál
Zsögödben
A csíkzsögödi fiatal házasok egy csoportja
idén is megszervezi a hagyományos kosaras farsangi bált, amelyre szeretettel meghívnak minden mulatni vágyó párt, kortól
függetlenül. A bált február 13-án, szombaton este 8 órától tartják a csíkzsögödi
kultúrotthonban.

Farsangi bál a Generációs Klubban
Szombaton, február 13-án 20 órától tartják a Vöröskereszt
Generációs Klubjának farsangi bálját. A többnyire nyugdíjas
klubtagok hetek óta nagy lelkesedéssel készülnek a mulatságra, szabják, varrják, festegetik jelmezeiket. A rendezvényre családtagjaikat is meghívták, akik szintén jelmezben
csatlakoznak a vidám társasághoz. Közösségi és ügyességi
játékok, vicces meglepetések, valamint tombola teszi még
színesebbé az estét.

