
Gazdag programot ígér novem-
ber hónapra a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes. János 
Vitéz, avagy a hős gyönyörű-
séges utazása és megérkezése 
című előadásuk ősbemutatója 
mellett megszervezik az Erdélyi 
Prímások 14. találkozóját és a 
20. Csűrdöngölő gyermek- és 
ifjúsági néptánctalálkozót is.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A hétköznapok gondjait fe-
ledtetné a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együt-

tes legújabb produkciójával, 
amelynek műfaját így határozzák 
meg: táncos képek kicsiknek és 
nagyoknak Petőfi Sándor műve 
nyomán. 

Komédiázás, 
aktuális célzásokkal
Jókedvükben, örömükben 

hozták éltre a produkciót, amely 
az együttesről és közönségéről 
szól – mondta el András Mihály 
igazgató. Boka Gábor rendező, 
akivel élmény volt együtt dolgoz-
ni, ragaszkodott hozzá, hogy a 
plakáton a tánckarral való közös 
játékának tüntessék fel az elő-
adást. Petőfi műve csak ürügy, jó 
keret az előadás számára, amely-
ben a mesés elemek és a helyzet-
komikumok pajkos humorral 
fonódnak össze úgy, hogy nem 

maradnak ki a napjaink valóságá-
ra való célzások sem. Az egykori 
vásári komédiások produkciójá-
nak hangulatát idézik minimális 
eszköztárral, hogy kis települések 
szerény lehetőségű színpadjain 
is felléphessenek Hargita Megye 
Tanácsa Tánc a megyének prog-
ramja keretében. 

A csíkszeredai ősbemutatót 
november 16-án, szerdán tartják a 
Csíki Játékszín nagytermében, 
a következő két előadás 21-én 

délelőtt 11 és este 6 órától lesz. 
November 23-án Borszéken ven-
dégszerepel a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes. 

A seregszemlétől 
a személyes találkozásig
Az Erdélyi Prímások 14. talál-

kozója november 17-én kezdődik. 
A rendezvény célja a kezdetek óta 
némiképp változott: annak idején 
az adatközlők nagy seregszemléje 
volt, mára azonban a régi nagy 
prímások közül sokan nem él-
nek. Rangot adni a népzenének, 
lehetőséget teremteni a személyes 
találkozásokra, támogatni a fel-
növekvő népzenésznemzedéket, 
ugyanakkor kielégíteni az értő 
csíkszeredai közönség népzene 

iránti igényét – talán így foglalha-
tók össze a rendezvény szervezői-
nek célkitűzései.

Az idei találkozóra meghívták 
a budapesti Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Népzene Tan-
székének diákjait és tanárait, vala-
mint a dési, középiskolás diákok-
ból álló Rezeda zenekart. Pénte-
ken este hét órától a meghívottak 
gálaműsorát hallgathatják meg az 
érdeklődők. Fellép az abásfalvi ze-
nekar, Csíkszentdomokosról Du-
duj Rozália, aki Román Hunorral 
muzsikál, Désről az ifjú Rezeda 
zenekar, Gyimesből Timár Vik-
tor, a magyarlapádi Pirospántlikás 
zenekar, Székről Pali Márci zene-
karával, végül, de nem utolsósor-
ban a kolozs megyei Újfaluból 

Balas Grigore és zenekara, illetve 
természetesen a Hargita együt-
tes zenészei, akik ez alkalommal 
magyardécsei zenét játszanak. 
Szombaton szintén este héttől 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzene Tanszékének 
diákjai és tanárai tartanak hang-
versenyt. Mindkét nap táncház is 
lesz, ahol a meghívottak húzzák a 
talpalávalót. 

Az értékre tanítás útja
A 20. Csűrdöngölő gyermek- 

és ifjúsági néptánctalálkozót 
november 25-én tartják. A tíz 
éve tavasszal a kicsiknek, ősszel a 
nagyobb iskolásoknak szervezett 
találkozónak nagy szerepe van ab-
ban, hogy egyre többen szeretik a 
népzenét, a néptáncot, népvisele-
tet, a falvakon szervezett gyerek-
csoportok pedig hatással vannak 
a falu kulturális életére, a közösség 
fejlődésére.

A mostani Csűrdöngölő ta-
lálkozó az oktatók szakmai meg-
beszélésével kezdődik. Hogyan 
járnak el helyesen, ha mereven 
ragaszkodnak a forma-, szín- és 
díszítményvilág hagyományai-
hoz, vagy értékeink, kincseink 
egy-egy elemét felhasználva olyan 
műsorokat hoznak létre, amelyek 
illeszkednek a 21. század embe-
rének gondolatvilágához? Erre a 
kérdésre keresik a választ a szak-
emberek, elvégzik a huszadik, 
jubileumi találkozó kínálta szám-
vetést, mérlegelést, és megfogal-
mazzák terveiket, elvárásaikat. A 
Csűr döngölő találkozó este Kata-
lin-bálnak beillő táncházzal zárul, 
ahol lesznek vetélkedők, játékok 
és természetesen sok zene és tánc. 

Petőfi János Vitéze eltáncolva. Az együttesről és a közönségről szóló előadás  fotó: Miklós katalin

A HArgitA Nemzeti Székely NéPi együtteS NoVemberi terVeiről

A népzene és a tánc örömét osztják meg 
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