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Mircea Malita hegedű- és Thurzó Sándor
József brácsaművész adott koncertet szerda
este hét órai kezdettel a nagyváradi Szent
László templomban. Michael Haydn, Joseph
Haydn, Handel, Telemann és a kevéssé ismert
Charlotte Hampe kompozíciói hangzottak el.
A zömében barokk és bécsi klasszikus kompo-
zíciókból álló műsor érdekes színfoltja volt a
különböző énekkari kompozíciók átdolgozása
hegedűre és brácsára, így az eredetitől egé-
szen eltérő, de érdekes és hatátos zenei él-
ményt nyújtottak például Handel Messiás című
oratóriumának részletei a brazíliai Katia Maria
Almeida, valamint Lászlóffy Zsolt átiratában a
két váradi muzsikus tolmácsolásában.

Fiatal zongoraművészek

Duett hangverseny

Tóth Árpádra emlékeztek
Az Irodalmi Esték sorozat keretében Rímes, furcsa játék címmel Tóth Árpádra emlékeztek a
nagyváradi Kiss Stúdió Színházban március 30-án este. Molnár Judit beszélt a költő kortársaihoz.
P. NAGY NOÉMI

Rímes, furcsa játék címmel
Tóth Árpádra emlékeztek a
Kiss stúdióban március 30-
án este, az Irodalmi Esték
sorozat keretében. Ezen az
alkalmon ünnepelték meg a

Kiss Stúdió színház megala-
kulásának 22. évfordulóját
is. Az est meghívott vendége
Molnár Judit magyartanár,
közíró volt, valamint fellép-
tek Kiss Törék Ildikó és Var-
ga Vilmos színművészek. Az
irodalmi est első mozzanata-

ként Kiss Törék Ildikó felol-
vasta Anatolij Vasziljevnek a
2016-os Színházi Világnapra
írt üzenetét, majd Molnár Ju-
dit kalauzolta el a közönséget
Tóth Árpád költői világába.
Mint elmondta, Tóth Árpád
a magyar irodalom egyik leg-

sajátosabb színfoltja, a legna-
gyobb magyar impresszionis-
ta költő, akinek kedvenc stí-
luseszköze, ahogy verseiből is
kitűnik, a szinesztézia.

Versek
Az esten Molnár Judit

beszélt a  költő kortársaihoz
(Ady Endre, Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, Juhász
Gyula) és a  nagy elődökhöz
való viszonyulásáról.

A költőtársakat megidéző
versekből több is elhangzott
az esten. A költészete mellett
szó esett Tóth Árpád műfor-
dítói munkájáról is, mint
elhangzott, igyekezett meg-
találni az arany középutat a
Babits-féle alázatos fordítás
és a  Kosztolányi-féle szabad
fordítás között.

Az irodalmi esten Kiss
Törék Ildikó és Varga Vil-
mos színművészek előadásá-
ban többek között a következő
versek hangzottak el: Meddő
órán, Orfeumi elégia, Ady
Endrének, Két régi költő I.
Berzsenyi, II. Csokonai, Lom-
ha gályán, Rímes, furcsa já-
ték, Április, Esti sugárkoszo-
rú, Lélektől lélekig, Ez már
nem nyári alkonyat, valamint
pár műfordítás is.Az Irodalmi Esték sorozat keretében Rímes, furcsa játék címmel Tóth Árpádra emlékeztek a Kiss Stúdió Színházban

Demény-
könyvbemutató
Demény Péter Lélekkabát
című verseskötetét mu-
tatja be április 1-jén pén-
teken 18 órától a nagyvá-
radi Illyés Gyula Köny-
vesboltban (Teleki utca)
a Lector kiadó. A szerző-
vel és a kötet illusztráció-
it készítő Eperjesi Noémi
grafikussal Tasnádi-Sáhy
Péter beszélget. A  könyv
a helyszínen megvásárol-
ható.

Egy érdekes nő, egy aktuális
téma. Mitől nő a  nő és mitől
férfi a  férfi? ,  címmelSoma
előadása lesz Nagyváradon
április 2–án.. Első alkalommal
lép fel városunkban Soma.
Egységben önmagunkkal és a
másik nemmel Mitől nő a nő
és mitől férfi a férfi, és hogyan
látják egymást? Mit jelent egy-
ségben levőnek lenni, és mért
fontos Mi már készen állunk.
Előadás után könyvvásárlásra
és dedikálásra is lesz alakal-
muk a  résztvevőknek. A  be-
lépőjegy ára: 30 Ron JEGYE-

KET és további információ-
kat Erikánál a  0742.901.902
telefonszámon lehet igényelni.
Előadás időpontja: Április 2.,
Kezdés: 19.00 óra ,  Helyszín:
Partiumi Keresztény Egyetem
Díszterme. További részletek
az esemény facebool oldalán.
https://www.facebook.com/
events/913325742114160/?active_
tab=posts.

Soma váradi előadása

Soma Váradon lép fel

A gyermekkönyveket ünneplik Nagyváradon

CIUCUR LOSONCZI ANTONIUS

A Gyerekkönyvek Nemzet-
közi Napját 1967 óta tartják
világszerte, Hans Christian
Andersen dán meseíró szüle-
tésnapján, és idén először a
Szigligeti Színház és a Diáko-
kért Egyesület szervezésében
Nagyváradon is megünneplik
ezt úgy, hogy a Szigligeti Stú-
dióban április 2-án előadások-
kal, kézműves-foglalkozások-
kal és könyvbemutatókkal
várják az érdeklődőket, nem
csupán a gyermekeket, hanem
a szüleiket, nagyszüleiket is.

Az ötletgazda Pető Dalma
volt, a kezdeményezéséhez pe-
dig pozitívan állt hozzá Perecz
Simó Annamária, a Diákokért
Egyesület elnöke, Czvikker
Katalin, a  Szigligeti Szín-
ház főigazgatója és Botházy-
D a r ó c z i R é k a ,  a L i l li  p ut  
Társulat vezetője. Arra is
gondoltak, hogy a  hiánypótló
rendezvénynek kifejezetten
váradi jellege legyen, vagyis
a meghívottak, illetve a  fel-
lépők kötődjenek valamiféle-
képpen a városhoz. És hogy a
program még vonzóbb legyen,
meseíró versenyt is hirdettek-
25 pályaművet kaptak szerda
estig-, melynek eredményhir-
detése szintén holnap lesz. A
zsűrit dr. Pető Csilla tanfelü-
gyelő, a Nagyváradi Egyetem

oktatója, dr. Bökös Borbála,
a PKE tanára és Derzsi Ákos
könyvkiadó-igazgató alkotja, a
díjazott és a még kiválasztott
alkotások pedig egy illusztrált
füzetecske formájában május
végén fognak megjelenni.

Az eredményhirdetésre, il-
letve a  nyertes mese felolva-
sására 16 órától kerül sor, ezt
megelőzően 15.30 órától Bökös
Borbála egy könyvismertető
főszereplője is lesz, ugyanis
bemutatják a  Szmirkó című
regényét. Ennek célközönsége
a 9-12 év közötti korosztály, és
érdekessége, hogy a  Magyar
Gyermekirodalmi Intézet ál-

tal felkért testület a huszonöt
legjobb gyermekkönyv közé
sorolta 2015-ben.

Előadások
Az eseményt beharangozó

sajtótájékoztatón Perecz Si-
mó Annamária arról beszélt:
sajnos manapság egyre keve-
sebb gyermek szeret mesét ol-
vasni vagy hallgatni, inkább
megnézi az ezekről készült
rajzfilmfeldolgozásokat- ami
nem ugyanaz-, és a  legtöbb
szülőnek sincs energiája, ide-
je rá, hogy nagyobb gondot
fordítson például arra, hogy
mesekönyvet vásároljon, me-

sét mondjon. Holott ahhoz,
hogy egy gyermek felnőttko-
rában szeresse az irodalmi
alkotásokat, már a  megfelelő
korban rá kell szoktatni erre.
A szombati rendezvény egyik
nem titkolt célja : fejlessze és
bővítse a megszólítottak szép-
érzékét, rávezesse őket arra,
hogy a  könyvek értékek, és
az olvasás a fantáziavilágot is
gyarapítja. És mivel a  gyer-
mekek általában szeretik az
énekeket, a  zenét, 12 órától
fellép a  várad-rogériuszi 11.
Számú Általános Iskola kiskó-
rusa, 14 órától pedig a Lilliput
Társulat Meseband együttese
szórakoztatja megzenésített
versekkel az egybegyűlteket.

Április 2-án, szombaton a Szigligeti Színház és a Diákokért Egyesület szervezésében egész
napos programmal ünneplik a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját a Szigligeti Stúdióban.

Pető Dalma és Perecz Simó Annamária szervezők
Mircea Malita hegedű- és Thurzó Sándor József
brácsaművész

 Konferencia. A Partiumi és Bánsági
Műemlékvédő és Emlékhely Társaság április
2-án, szombaton, 10 órai kezdettel tartja
a Partiumi Honismereti Találkozót a vár I
épületének emeletén. A következő előadások
hangzanak el: Kovács Rozália: Gencsy Pál
hadijelentése a szabadságharc idejéből; Nagy
Aranka: Fogolytábor és temető Ostffyasszony-
fán; Dr. Vajda Sándor, Bodnár Lajos: Gyógyítás
a szentírásban; Pásztai Ottó: A Julier család;
Makai Zoltán: A Medra család és a gyantai ví-
zimalom; Hasas János: Rév, Románia kulturális
települése. Mindenkit szeretettel várnak.

 Evangelizációs istentisztelet.
Találkozásom Jézussal címmel tartanak
evangélizációs keresztyén istentiszteletet
április 3-án, vasárnap du. 6 órától a várad-ve-
lencei református templomban (Kolozsvári út
91. szám). Szolgálattevők: Filep Attila Csaba
kisnyégerfalvai lelkipásztor és a nagyváradi
Újszövetség zenekar. Szeretettel várnak min-
den érdeklődőt.

 Munkabörze. Április 14-én 9-16
óra között munkabörzét tart a megyei fog-
lalkoztatási ügynökség, Nagyváradon, a
Tradecenterben (Nufărului 30). Várják mun-
kaadók jelentkezését, a 0259435802 számon,
április 8-ig.

 A c sendőrség napja. Április 3-án
ünneplik meg a Romániai Csendőrség Napját.
Idén lesz 166 éve, hogy hivatalosan is megala-
kult a romániai csendőrség. Ezen alkalomból a
Bihar Megyei Csendőrök több tevékenységet is
szerveznek. A legfontosabb eseményre április
1-jén 11 órától kerül sor a December 1. park-
ban: az ünnepi részt követően a csendőrök
bemutatókkal készülnek és a felszereléseket is
meg lehet majd tekinteni.

A Partiumi Magyar Művelődési Céh tisztelettel
meghívja a nagyváradi zenekedvelő közönséget
április 1-én, pénteken, 19 órától a Partiumi
Keresztény Egyetem dísztermében tartan-
dó zongoraestre. Fellépnek Ábrám Endre és
Veress Gáspár zongoraművészek. Az erdélyi
ifjak mindketten a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem végzettjei és tanulmányaikat jelenleg
mesterképzőn folytatják.
Műsoron: Ligeti: Musica ricercata - 1-6., 7-11.;
Bartók: Allegro barbaro, Szonatina, Hat román
tánc; Lászlóffy Zsolt: Hommage tectonique a
Hollósy Kornélia (négykezes); Liszt: 3. Mefisz-
tó-keringő, A Villa d'Este ciprusai no.1, A Villa
d'Este szökőkútjai; Debussy: A tenger (négyke-
zes átirat).
Mindenit szeretettel várnak a szervezők! A be-
lépés ingyenes.

RÖVIDEN

A műsorterv részét képezi meg,
hogy 11 órától a  Lilliput Társu-
lat A  Négyszögletű Kerek Erdő
című előadását lehet megtekin-
teni (egy jegy ára 6  lej, és a
Szigligeti Színház pénztárában
lehet megvásárolni), 12.30-tól
Tóth Ágnes költőnő zenés gyer-
mekvers műsora tekinthető meg
(közreműködik Trifán László
zeneszerző és Kinda Péte r
nagybőgős), 13.10-től és 14.30-
tól kézműves-foglalkozások zajla-
nak, illetve egy váradi könyves-
bolt is jelen lesz a kínálatával.

ELŐADÁS

www.erdon.rowww.erdon.ro
www.erdon.ro
Szóljon hozzá Ön is!

www.erdon.ro
www.erdon.ro
www.erdon.ro
https://www.facebook.com

