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A Kapolcsi Bűvészeti Napok ünnepélyes megnyitója
Hogyan másként is kezdődhetne el
egy fesztivál, mint egy ünnepélyes
megnyitóval: így hát meg is tartották ezt a Kapolcsi Bűvészeti Napok
első napjának keretein belül. A
kezdésre Kapolcson került sor, 17
órai kezdettel. Érdeklődőkből nem
volt hiány: a Malomsziget színpada
előtti nézőtér egykettőre megtelt.
A megnyitó Márta István és Galkó
Balázs beszédével kezdődött. Hallhattunk az idei Völgy jól ismert
problémáiról: a pénzhiányról, a „faluveszteségről” és a kényszerűen bekövetkezett jegyeladás-szigorításról; de
szó volt a reményteli tervekről: hogy
a huszadik, jubileumi Művészetek
Völgye jövőre egyhónapos lesz, tele
fellépőkkel. Az első két-három héten
zöldprogramokkal, kiállításokkal szórakoztatnák a Völgybarátokat, a többi
tíz nap pedig a megszokott módon
zajlana.
A Völgy igazgatói és polgármesterei
köszönetet mondtak még a szponzoroknak és mindenkinek, aki segítséget nyújtott, hogy megvalósítható
legyen a fesztivál, akár nagy cégként,
akár Völgybarátként támogatta őket
valamilyen csekélységgel.
Fellépett a Dutar együttes: Csőke Renátát Kopeczky Péter kísérte többféle
hangszeren. Repertoárjukban szerepeltek népdal- és versfeldolgozások
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magyar és lovári nyelven egyaránt. Interneten jelentkeztek a fesztiválra az
ÖnFePá pályázaton (Önkéntes Fellépők
Pályázata). Hisz idén csak olyan művészeket tudnak fogadni, akik majdhogynem ingyenesen, útiköltség és zsíros
kenyér fejében jönnek le énekelni, zenélni, előadni.
Tehát mire számíthatunk a megnyitó
alapján? Hiába a sok nehézség, a szervezők kitettek magukért, idén is jól érezheti magát minden Völgylátogató. Aki
szeretné átélni a megszokott pörgést és
forgatagot, az induljon – természetesen
a jegyvásárlás után – és élvezze a Völgy
felejthetetlen és utánozhatatlan hangulatát két kedvenc falunkban, Kapolcson
vagy Vigántpetenden.

Kiss Kata

Az időjárás nem kedvezett a Kapolcsi
Bűvészeti Napok első napján: sajnos
sok kora esti, szabadtéri programot
zavart meg a Völgy felett gomolygó
felhőkből zuhogó eső.
2008. július 25-én újra kezdetét vette
a kavalkád: ismét megjelentek Kapolcs
utcáin a kézművesek, a kenyérlángosés kürtőskalács-sütők. És természetesen a Völgybarátok is szép számmal
özönlötték el a falu utcáit, a megszokott kellemes hangulatban. A már gyakorlott Völgylátogatók megtalálhatták
újra régi ismerőseiket,akiket az előző
fesztiválokon ismertek meg és kötöttek életre szóló barátságot. De az első
Völgyjárók is szerezhettek új barátokat
ma. Nos, az idei Völgy időjárása kellemesen indult, a délelőtt napos volt, ami
jól is jött az előző napok csapadékos és
szeles időjárása után. Az idő egyre több
Völgybarátot vonzott a helyszínekre, de
sajnos a kora esti programok, amelyek
a szabad ég alatt kerültek megrendezésre, veszélybe kerültek. Újra elkezdett
szemerkélni, majd egyre erőteljesebben szakadni az eső.
Így történt ez a Gástya színpadnál is,
ahol a Jazz Rulett nevű formáció kezdett zenélni nem sokkal 18 óra után.
A csekély számú, de annál lelkesebb
közönség izgatottan várta a zenekar
fellépését. A kellemes, sajátos hangzású jazz-dallamok sem riasztották el (a
közönség nagy bánatára) azt az óriási
viharfelhőt, mely a negyedik szám után

nagy dörgések közepette és zuhogó
eső kíséretében lecsapott a koncert
helyszínére is. Egyik pillanatról a másikra óriási zuhé szakadt a közönségre.
Többen közülük, megfelelő eső elleni
felszerelés hiányában, sietve próbált
menedéket találni a környéken. De
voltak olyan elkötelezett jazz-rajongók is, akik dacolva az esővel helyükön
maradtak, és hallgatták tovább a koncertet. Később, a még jobban szakadó
eső miatt a zenekar meglepő ajánlatot
tett az ottmaradt hallgatóknak. Meginvitálták az érdeklődőket, hogy üljenek
a színpadra és ott hallgassák tovább a
megnyugtató jazz-t, így elkerülve a teljes elázást. Ezen közvetlen lépés után
családias lett a hangulat, majd így fejeződött be a koncert.
Sajnos az utána következő két koncert (Bilokánsok, Anonym Project), az
ítéletidő és a megfogyatkozott nézőközönség miatt, információim szerint
elmaradt. Ennek ellenére kárpótol az
élmény, amit a Jazz Rulett barátságos
koncertjén szereztünk mi, ottlévők.
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Eső előtt, eső után…

Balogh Ágnes
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Jazz testvér
Ma ugyan kisütött a nap, de estére
ismét az eső áztatta a völgylakók
buksiját. Aki nem akart az esőn ázni
és a kapolcsi katolikus templom fedele alatt talált menedéket, meghallgathatta Vázsonyi János szaxofonművészt, aki fantasztikus koncertet
adott. A művészfiatalkora ellenére
klasszikus és barokk zenével kényeztette a koncertre érkezőket, akikben
nem volt hiány az 1800 Ft-os jegyár
ellenére sem.

Vázsonyi János neve sokak számára ismerős lehet, az idősebbek számára a
komolyzenei munkássága miatt, a fiataloknak pedig azért, mert sok jelentős
magyar alternatív zenekarban közreműködött mint vendég zenész, kiemelném
itt Erik Sumot, Besh o Dromot, Péterfy
Borit és a Zagart. Amellett, hogy szóló
fellépéseket csinál az ország minden
részén, zenekarával is sikeres, sőt nem
csak itthon, a határon túl is. Leginkább
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Angliában és Franciaországban szokott
megfordulni, ahol szívesen hallgatnak
magyar muzsikusoktól színvonalas
jazz-zenét az ottaniak. Vázsonyi János

szinte minden hazai zenei fesztiválon
megtalálható és különleges hangszerelési megoldásaival – kürt, szaxofon,
orgona, szaxofon - túllép a bevett interpretálási szokásokon, ezért mindenki
számára édes csemegét jelent muzsikája. Telemann és mások barokk kánonszonátáit adja elő egyedül, a második
szólóhangszerest egy visszhanggal helyettesítve. Régóta foglalkoztatja Bach
műveinek szaxofonon történő megjelenítése. Magánkiadásban már korábban
megjelentetett egy ilyen albumot. Ha
valaki kellemes kikapcsolódásra vágyik
és véletlenül Vázsonyi János koncertezne a közelben, feltétlenül menjen el és
garantált zenei élményben lesz része.
Biztató látni, hogy Magyarországon a
jazz zenére fogékony a közönség és
rengeteg fesztivál vevő és kíváncsi, ezek
közül a Völgy élen jár. Van utánpótlása
a magyar jazz-zenészeknek, akik előretörnek, újítanak és megbecsülést hoznak kis hazánknak.

Kenyeres Gellért

Végre eljött a várva várt nap! Június huszonötödikén a kapolcsi
Örökségvölgyben sor került az
ünnepi megnyitóra. Kissé szeles és
borongós időben, némi várakozás
után elkezdődött a beszéd.
Dr. Mezősi Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke sajnos
egy autópályán történt baleset miatt
nem tudott részt venni a programon,
de Galkó Balázs, aki épp a szomszédban olvasott fel Hrabal műveiből, beugrott helyette. Egy rövid monológ
arról, hogy mi az örökség. Frappáns
és meggyőző. Utána egy kis fuvolajáték következett, majd mindenki bevonult a Kastélyba, hogy megnézze
az Örökségvölgy kiállítását.
A képeket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fotósai készítették. Az
első teremben megnézhettük a Mustra kiállítást, ami régészeti, műtárgyés műemlékvédelemről szól. A má-

sodik teremben egy harangkiállítást
láthattunk, sőt ha kedvünk szottyant
volna egy kis harangkondításra, azt is
megtehettük volna, hisz ott volt egy
igazi darab is. Megnézhettünk egy
kerttörténeti, és egy vártörténeti tárlatot is, amit régészeti szempontból
állítottak össze a szervezők. A padlásra felérve egy miniatűr falucska várt
minket: élethű makettek székely és
magyar épületekről. Mindenki kedvtelve nézegette a pici parasztházakat, templomocskákat, a gyerekek
pedig leültek a nekik legszimpatikusabb házikó elé, és elkezdtek játszani.
Közben székely és magyar népdalok
szóltak, melynek hatására néhányan
ropni kezdték a táncot odafent.
Bár sokan bent ragadtak a Kastélyban a szakadó eső miatt, a hangulat
és az emberek véleménye igazolja,
hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal idén is kitett magáért.
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Megnyíltak
az Örökségvölgy kiállításai

Keller Zsuzsi
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Népes népzene
Kapolcson, a Csigaházban fergeteges
koncertet adott a 2004-ben alakult
Dutar együttes. A rossz idő és a csekély közönség ellenére Csőke Renáta és
Kopeczky Péter szívük legjavát beleadva
adták át a népzene csodálatos világát a
nézőknek.
Idegen vendég címmel megjelent első
lemezük dalaiból választottak ki különböző hangzású dallamokat. Sajnos a
zenekar többi tagja nem volt jelen, de
a duettek magas száma miatt a nézők
úgy érezhették, mintha nem is öttagú
zenekarról lenne szó, hanem csak kéttagúról.
Nemcsak magyar népi hangzású
dallamok csendültek fel, hanem moldvai és lovári népdalok is. Csőke Renáta
elárulta, hogy a lovári nóták nagyon a
szívéhez nőttek, ezért kerültek be nem
csak magyar nyelvű dalok a repertoárjukba.
Saját számaik mellett különböző költők műveit hallhatták megzenésítve az
idelátogatók. Felcsendült Nagy László,
Szép Ernő, F. G. Lorca, Choli Daróczy József és Asy Veysel néhány műve.
A Dutar szó jelentése: két húron, ezért
a nagyérdemű arra gondolhatna, hogy

csak pengetős hangszereket szólaltatnak meg a zenészek, de ez nem így van,
hiszen különböző fúvós hangszereken
is játszott Kopeczky Péter.

A hangszerek és Csőke Renáta csilingelő, népies hangja együtt elrepítették
a nézőket, mind a Felvidékre, mind a
csángókhoz, mind a moldvai néphez,
hiszen a zenekaron nemcsak az érződött, hogy szeretik ezeket a dalokat,
de az is, hogy mélységesen tisztelik az
adott dal kultúráját, hagyományát, valamint, hogy lelki kötődés is fűzi őket
ezekhez a vidékekhez, és ezzel egyidejűleg a dalokhoz is.
Legközelebb július 31-én, Kapolcson,
a Malomszigeten találkozhatunk a Dutar
együttessel, immár teljes létszámban,
hiszen már Révész György, Siptár Miklós,
Köszegi Mátyás is jelen lesz. Aki csak
teheti, menjen el, mert érdemes megismerni ezt a sokrétegű népies zenét.

Adamicska Edina
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Beköszöntött sajnos a nem várt rossz
idő a fesztivál első napján, Kapolcson.

Míg az időjárás gondoskodott a szabadban megrendezett koncertek meghiúsításáról, addig a szervezők pediglen
arról, hogy olyan programokkal is szolgáljanak
az érdeklődőknek, amik
az időjárási viszonyoktól
szerencsére teljesen függetlenek.
Ilyen garantáltan megrendezett programokkal, előadásokkal
várja a kapolcsi Faluház a fesztivál érdeklődőit. A programok ezen a helyszínen is igen változatosak és minden
bizonnyal mindenki megtalálja a maga
számára az őt leginkább érdeklő műsort.
Az első fesztiváli napon meglehetősen szépen helytállt a kapolcsi Faluházban megrendezett, a Szépségfák állnak
illatokkal telten című előadás, amelyet
az Új Színház Stúdiósai jelenítettek meg
számunkra a színpadon. Az előadók
József Attila verseiből és prózáiból állítottak össze egy igen remek előadást,

amelyet telt ház fogadott. Az előadásból nem hiányzott a dinamika, az ének,
a mozgás, de a szöveges részekkel való
tökéletes harmónia sem. A darabot
nagy tapsviharral jutalmazta az elégedett nézőközönség. A színházi előadást
megtekintők között éppúgy jelen voltak a fiatalok, ahogyan az idősebb korosztály is. Mindenki elégedett szájízzel,
mosolyogva, lelkiekben gazdagodva
távozott a Faluház falai közül.
Annak sem kell búslakodnia, aki esetlegesen lemaradt az előadásról, hiszen
még a napokban is megtekinthető. Az
utólagos érdeklődők erről több információhoz juthatnak a
fesztivál programfüzetéből vagy a Völgyhíradóból.
Remélhetőleg mindenki megtalálja a számára
tetsző programokat és
eseményeket az esős idő
lehangoló érzete ellenére is. De igazán
jó hírrel kecsegtet az a tény is, hogy a
meteorológusok szerint már csak idő
kérdése és előbújik a várva-várt, meleget sugárzó Nap.
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Faluházi este Kapolcson,
avagy Új Színházi Stúdiósok előadása

Márkus Vera
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A kapolcsi katolikus templom minden
évben rendszeresen helyt ad komolyzenei és a könnyebb műfajban alkotó
zenészeknek egyaránt. Az idei évben,
mintegy nyitókoncertként, a budapesti Fília Énekegyüttes mutatkozott
be egyházzenei és világi darabokkal.
A kórus 1998-ban alakult Rákosszentmihályon, ahol a kezdeti szárnypróbálgatásokat még szólóegyüttesként
tették meg: minden szólamban egyegy ember énekelt, majd a 2002-es
létszámbővítés után már nyolcan
énekeltek tovább. 2004 őszén pedig
komolyabb tagtoborzásra szánták el
magukat az alapítók: felvettek szólamonként három-négy embert, így a
kórus elérte a létszámot, amely nagyjából a mai napig is fennáll. Az alapító tagok között leginkább ének- és
zenetanárokat találunk, de akadnak
köztük olyanok is, akik csak hobbiszinten foglalkoznak az énekléssel és
a komolyzene művészetével.
A darabok, amelyeket repertoárjukon
szerepeltetnek, leginkább olyanok,
amelyeket egyszerű szerkesztésük és
kissé populárisabb, élvezhető mivoltuk könnyen énekelhetővé tesz. Ezért
kedvelik például Johann Sebastian
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Bach vagy Palestrina zeneműveit, ám
a reneszánsztól egészen a 20. századig már a legtöbb korszak alkotásaiból merítettek már.
Próbálkoznak azonban a könnyű
műfajban való énekléssel is: a karvezető, Nagy Gábor több darabot, leginkább spirituálékat és jazzkompozíciókat írt át kórusra, és ezek közül egyet
már fel is vettek műsorukba.
Dalaik mellé eddig nem kaptak zenei kíséretet. Lévén azonban, hogy
legtöbbjük énektanár, nem ütköznek
nehézségekbe különböző hangszerek

Bemutatkozási lehetőségük eddig
csak Budapest 16. kerületében, illetve annak környékén volt. Felléptek
már templomokban, iskolákban és

művelődési házakban, ám nagyobb fesztiválokra mind ez idáig
még nem hívták őket.
Pont ezért remek alkalom
számukra az idei Kapolcsi
Bűvészeti Napok, ahol
pontosan
beleilleszkednek a fellépők sorába, hiszen amatőr
szinten űzik az éneklést. A
kapolcsi katolikus templomban
adott koncert is mintha csak ehhez
igazodott volna: mivel a fesztivál idén
kicsit ,,soványabb” lett és kevesebb
néző juthat jegyekhez, a templom
padjaiban sem foglaltak sokan helyet.
Békés, barátságos és családias hangulatú koncertet adtak, ahol nemcsak
egyházi művek, de világiak is megszólaltak, sőt, a templom falai között még
bordalok előadására is vállalkoztak az
énekesek. A hangversenyen, melyet a
művek témája szerint két részre osztottak, felcsendültek Bach, Mendelssohn, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és
ismeretlen 16. századi zeneszerzők
művei.
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megszólaltatásánál.
Sokszor fordul elő, hogy
valamelyikük zeneszerszámot ragad, és ezzel teszi
hangulatosabbá a kórusművek megszólalását. Mivel
azonban túl kevesen
vannak ahhoz, hogy
az énekkar tagjaiból
zenekart alapítsanak,
és a családias légkör
fenntartásának érdekében nem is szeretnék bővíteni csapatukat, a közönség
a továbbiakban is csak kíséret nélkül
hallgathatja őket.

A Fília Énekegyüttes völgybeli bemutatkozását a koncerten megjelent
nézők is nagyra értékelték. Habár
kevesen vettek részt a koncerten, lelkesedésüknek volt annyi ereje, hogy
visszacsábítsák a kórust a képzeletbeli
színpadra egy bordal erejéig.
Kovács Janka

9

Kapolcs

10

Milyen Kapolcson völgyhíradósnak lenni
Gondolom, sokan kíváncsiak rá, hogyan
milyen egy, a médiában dolgozó ember élete és munkája. Most a kapolcsi
völgyhíradósok teendőibe engedünk
bepillantást. Habár mi csak diákok vagyunk és még tanuljuk a szakmát, azért
érdemes pár percet ránk szánni. Ebben
az évben, ahogy a Művészetek Völgyének csigája szegényebb lett egy házzal,
úgy csökkent a mi létszámunk közel a
felére. Korábban két osztály működött
közre a Völgy interaktívvá tételében,
de ebben az évben csak egy osztálynyi
emberre jutott pénz. Így érkeztünk meg
mint a Szent László Gimnázium legidősebb tömegkommunikáció szakos diákjai. Munkánk az előző évekhez képest
kevesebb lett, mégis összetettebb. Eddig az egyik osztály készítette a kapolcsi
internetes portálra az újságot, nevezetesen a Magtárlapot. Az idősebbek pedig az események videóra rögzítéséért
és azok megvágásáért feleltek, amit
mindennap a Völgyhíradóban adtak le.
Most egyetlen osztály csinálja mindkét
feladatot.
Persze ez nem olyan nehéz, mint
ahogy hangzik. Mint már több helyen
is említették, sokkal-sokkal kevesebb
program lesz és ezért a napi 7 forgatás/
fő helyett mindenkinek csak egy anya-

got kell csinálnia
és arról írnia egy
cikket. Plusz fotóznia kell róla és
a cikkét újságba
tördelnie. Mindemellett még itt
tevékenykedik hat
szentesi diák, akik
ebben az évben
kezdték tanulni a
szakmát a mi tanárunk, vagyis Papp
László felügyelete
alatt. További egy
fő pedig a Széchenyi István Gimnáziumból jött a Völgyhíradó mostani
szerkesztőjével. Közülük a nyolc darab
háromfős stábba egy-egy diák került.
De akármilyen ügyesek is vagyunk,
mégsem tudna a rendszer működni
a „számteches” diákok, a szerkesztők,
korrektorok és sok egyéb minket segítő
ember nélkül, akiktől bármikor kérhetünk segítséget, ha elromlott valami és
sürgősen meg kéne javítani. Márpedig
ilyen gyakran történik, hisz a technika
ördöge sosem alszik. Ahogy mi sem,
hisz a programok általában délután és
este vannak, ezért legtöbbször késő éjszaka végzünk a dolgunkkal.
De ha már mindennel készen vagyunk, már mi is ugyanúgy élvezhetjük
a Völgy ajánlotta programokat, mint
bármely más látogató.
Nyíri Beáta

JAZZ!

letlen arccal folytatják a műsorukat.
A közönségből lassacskán előkerülnek
az esőkabátok és az esernyők, egyre
jobban esik. Valószínűleg, ha egy

Délután fél hat, a nép már gyülekezik
a kapolcsi Gástya színpad előtt. Jazzkoncert lesz hat órától. Úgy látszik, az
eddigi hidegfrontnak is vége, most,
hogy elérkezett a Völgy első napja,
még a nap is kisütött.

Egy kedves fiatal szőke lányt veszek
észre a tömegben, különös ruhájával
kitűnik a többiek közül. Ő az énekesnő,
a Jazz Rulett zenekar tagja. A kezdés
előtt a zenekar tagjai idegesen járkálnak fel-alá, izgulnak, hogy esni fog. Úgy
tűnik eddig, semmi ok az aggodalomra.
A technikusok még elvégzik az utolsó
simításokat, beállítják a mikrofonokat
és az állványokat. Gyorsan beszaladnak
a sátor alá, ők már sejtenek valamit. Lassacskán megérkeznek a sötét felhők is,
és szinte pár másodperc alatt elered az
eső.
A koncert még alig pár perce
kezdődött el, de a zenészek rezdü-

Kapolcs

Ha törik, ha szakad,

popzenekar lépett volna fel, akkor már
rég hazaszaladtak volna a nézők, de
ez most más. Ez JAZZ. Furcsa ezt mondani, de ez az esős, szomorú idő még
passzol is a jazz-zene hangulatához. Az
eső szinte már szakad, az énekes hölgy
mikrofont ragad, és megkéri a nézőket,
hogy maradjanak, még esernyőket is
felajánlott a számukra. Ő fentről, a színpadról csak azt látja, hogy az emberek
kapolcsos Műsorfüzettel próbálják
magukat, legalább is a fejüket védeni
az esőtől. De a nézőknek eszük ágában
sincs elmenni. Elvarázsolta őket a fiatal
szőke lány csengő hangja.
Baj van, az eső már annyira esik,
hogy a stábunknak össze kell csuknia
a kamerát. Látom az énekesnő csalódott arcát, de hát nincs mit tenni…
Gyorsan esőbiztos helyre menekítjük
a cuccainkat. A nézők még mindig a
nézősorokban, a zenekar pedig még
mindig a színpadon. Ezt a műsorszámot
nem sikerült elmosnia az esőnek. Pedig
nagyon próbálkozott, sikertelenül.

Pánczél Klaudia
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Kapolcs

„Te csak várj, míg felkel majd a Nap…”
25-én, a fesztivál legelső napján
örömmel szemlélhettük végig, hogyan telnek meg Kapolcs utcái az
idelátogató érdeklődőkkel. És annak
ellenére, hogy az utolsó munkanapon (pénteken) nyitotta meg kapuit
a völgy, sok érkező, sátort cipelő fiatallal, középkorúval vagy éppen idős
hölggyel, úrral találkozhattunk.

A falu utcái is idomultak a megszokott
fesztiváli napokhoz, gondolok itt elsősorban a jól olvasható, nagybetűvel
kiírt és kifüggesztett táblákra és persze
a standosok különböző hirdetményeire. Igazi megkönnyebbülést jelenthet
látni azt, hogy még az egész eget sötét takaróként beborító hatalmas esőfelhők és a velük természetszerűleg
együttjáró kisebb zuhé sem keserítette el az igazán elszánt látogatókat. Bár
azért sajnos az sem vitás, hogy a délutáni esőzés miatt a „szabad ég alattra”
tervezett programok, amint például a
Gástya-árok programjai is, sajnálatos
módon meghiúsultak.
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Azért a teljes melankóliára és elkeseredettségre semmi ok! Hiszen a szervezők
jóvoltából élvezhetünk természetesen
olyan programokat is, amelyek fedett,
esőtől, széltől, hidegtől védett helyen
kerülnek megrendezésre. Ilyen például
Kapolcson a Faluház, ami sok érdekes
programmal várja az arra érdeklődőket.
És ha sajnos még előreláthatólag egy
jó ideig ünneprontó szerepben tűnne
is fel az eső, akkor sem szabad elfelejtenünk, hogy a pozitív hozzáállás mindig csodákra képes, valamint azt, hogy
a sátrakra elkél egy védőfólia. Továbbá
azt is tartsuk szem előtt, hogy esőkabát
nélkül egy tapodtat se tegyünk meg addig, amíg újból előbukkannak az aranyló napsugarak.
Aztán pedig - remélhetőleg minél hamarabb, a meteorológiai előrejelzések
szerint is - beköszönthet a tartósabb jó
idő, a mezítláb járás és természetesen a
felhőtlen mulatás a fesztiválok fergeteges koncertjein.
Sipos Mária Zsanett

Ha száz filozófiai útvonal nem indítható
el az Új Színház fiataljainak előadásával
kapcsolatban, akkor egy sem. Bár ez
személyenként szubjektív, ahogy az értelmezés is. Sőt, még a történetet is saját szemlélete szerint alakíthatja a néző.
Tragikusan és humorosan is fel lehet
fogni a darabot. Az egyetlen biztos pont
a helyzetek és a lelkiállapot folyamatos,
végletekig való fokozása. Nézzünk egykét szemléletet.
Egy pesszimista és
kritikus embernek a
kétfelvonásos színdarab egy magas fokú
társadalombírálatot
tartalmazó történetet
jelenthet. A szereplők jellemfejlődése
és cselekedetei teljes mértékben átruházhatóak az emberek mindennapjaira.
Ráismerhetünk felebarátaink - és ami
a legfontosabb, saját - korrupt, mocskos, bunkó, egymást porba döngölő,
perverz, önző, maximalista világunkra.
Az igazság sokszor a legfájdalmasabb
dolog tud lenni. Ez a szembesítés senkit
sem hagy érintetlenül. A szín alatt minden néző - nem egyszer - tekint körbe

szemlesütve, és sok jelenetnél fészkelődik kicsit kellemetlenül a székében. Aki
nincs hozzászokva az effajta nyílt megfogalmazásokhoz és őszinteséghez,
annak bizony elkezd folyni a verejték a
homlokán.
De hagyjuk most egy kicsit az élet
sötétebb sarkait. A Peep show elnevezés nemhiába díszeleg címként.
Különböző fejezetekre volt bontva a
játék, elhangzott az elnevezés, pénz
csörgött, és megnyílt előttünk az ablak,
amin kukkolhattunk.
Így ha valaki szereti a
fekete humort, az jókat szórakozhatott és
szimpla vígjátéknak
is tekinthette az előadást. A színészek alakítása kifogásolhatatlannak bizonyult,
pont emiatt tűnt hitelesnek a szín.
Fantasztikus munkát
végeztek a fiatalok a
szövegek megtanulásának terén is.
Ha szeretnénk, a való
életre is visszakövetkeztethetjük a látottakat. A sok borzalom
között azért ott van
néha a boldogság és a humor, de csak
egy-két pillanatra. És ezért az egy-két
pillanatért is rettenetes erőfeszítéseket
kell tenni. De aztán újra visszatér a valóság, középpontba kerül a küszködés,
a harc boldogságért, szeretetért, ezen a
világon való létezésért.

Kapolcs

Peep show

Takács Bence
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Kapolcs

Csak a hangulat számított
A megújult kapolcsi fesztivál legelső napjának és az idelátogatóknak
– még mindig – nem akart kedvezni az idő. A Nicoicmus nevű francia
együttes adott élő koncertet a Malomszigeten tegnap este. A szakadó
eső ellenére volt nézettsége az igen
változatos és különleges zenét játszó
együttesnek.
„Végre elkezdődött – sok embertől hallottam – a várva várt 2008-as kapolcsi
fesztivál!”
Első este izgalmas előkészületek,
hangpróbák és egyéb fellépés előtti tevékenységek folytak Kapolcson a
malomszigeti nagyszínpadon. A legelső koncertet a francia nemzetiségű
Nicoicmus adta. Az emberek elkezdtek
gyülekezni és várták, hogy milyen lesz
az első nap… Viszont az idő megint
közbeszólt. A zenészek nagyon készültek, ezért időben el is tudták kezdeni
a műsort, de az eső eleredt. Méghozzá
nem is annyira enyhén. Ennek ellenére
a zenészek kitartóan játszottak tovább,
akár két nézőnek is…

2006-ban Nicolas Bürki indította el ezt
az együttest a barátjával, aki az alapítás
idejéig Párizsban élt, majd az együttes
létrehozása miatt költözött Magyarországra. Két éve járja az országot a
háromtagú zenekar az igazán egyedi
stílusú dalaival. A dinamizmuson és az
improvizáción kívül még jellemző rájuk
a reggae, a funk, a francia és a komolyzenei hagyományok keveredése. Dalaikban a francia és angol nyelv ötvöződik.
Nicolas az együttesben az éneklésen kívül zongorán is játszik. Esterházy Micu, a
dobos segíti legfőképpen a ritmikusságot. Bánki-Barát Réka pedig azonkívül,
hogy vokálozik az együttesben, fuvolával színesíti a dalokat.
A nézőközönség nagyon kitartó volt.
Az eső senkit nem riasztott el, sőt még
táncra is perdített (na jó, nem az eső…).
A rendkívüli ritmus mindenkivel elfeledtette, hogy milyen idő is van. A végére már a zenészek is élvezték, hogy volt
ki(k)nek játszani. Az idő pedig addigra
– természetesen – teljesen kitisztult…

Ugrai Dia
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Vigántpetend

LGT a Völgyben
Ma megkezdődött a Kapolcsi Bűvészeti Napok programsorozata!
Vigántpetenden egy fergeteges LGTkoncerttel indult el a fesztivál. Oké,
nem az eredeti zenekar jött el közénk
a Völgybe, hanem „csak” az emlékzenekar.
Az LGT fontos szereplője az idősebb
generáció életének, de a mai fiatalok
zenei világában is lényeges szerepet
tölt be. Ennek lehet oka a mostanság
divatos „retro” életfelfogás, de valószínűbb, hogy a zenéjük miatt van. Nem
véletlenül voltak ott a 2007-es Sziget
fesztiválon és választotta a Magyar
Zene Televízió az egyik ICON zenekarának. Az emberek még ma is kíváncsiak
az együttes dalaira.

Ezek a gondolatok jártak a fejemben,
amikor a koncert helyszínéül szolgáló
cirkuszi sátor felé sétáltam. Körülbelül negyed órával az eredeti kezdés
előtt érkeztem meg a helyszínre. Nagy
meglepetésemre üres padokat, sorokat
láttam. Ez betudható az újabb esőnek.

A kezdés a kiírtnál pár perccel később
kezdődött, de ez nem zavart senkit.
Addigra már többen voltak a lelátókon,
de még mindig sok volt az üres hely.
Látszólag ez a zenekart nem érdekelte, mert ugyanolyan lelkesedéssel
játszottak, mintha tízezer ember előtt
zenélnének. Nagy LGT-slágerek szóltak,
színesítve néhány átkötéssel, egyéni
„bohóckodással”. Az időközben szép
számban megnőtt nézők közül voltak,
akik táncoltak, énekeltek, de volt olyan
is, aki csak ült és maga elé mormogta a
szöveget.
Az LGT emlékzenekar 1993-ban, egy
évvel a bálványok búcsúkoncertje után
alakult meg. Nem csak feldolgozásokat
játszanak, Mozizenekar néven saját dalokból álló koncerteket is adnak. Már az
egész országot körbejárták és most –
sok év után - újra itt voltak a Völgyben.
Ez a koncert egy élmény marad mindenkinek, aki ma ott volt a
vigántpetendi cirkusz sátrában. Jól kezdődött az idei Völgy. Ha minden fellépő
ilyen lelkesedéssel fog színpadra lépni
- és mért ne tennének így? - nagyon jól
fogunk szórakozni.

Lovász Krisztián
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