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,,Ott egy autó: négy kereke a levegőbe, mintha egy kutya a hasát
akarná vakartatni. Egy krizantém:
keljfeljancsi, vékony szára az égbe
mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyorsvonat,
amint füstcsóváján tovarobog” –
így ír Örkény István sokat idézett
novellájában ,,arról, hogy mi a groteszk”.
De mitől is lesz életünk ily abszurd? Miért válik napjainkban
egyre bolondabbá a világ, miért
fordul ki már-már önmagából? ,,1017 egymást kioltó drámai mozzanat”, 1017
láncra

fűzött idegtépően bolond gondolat a világról, kellemes kuszaságban. Röviden talán így írható le a színdarab, Tasnádi István
Paravarietéje, melyet a győri diákokból verbuválódott Alaksor Színkör előadásában láthatott a nagyérdemű, itt és most, Kapolcson és
a nagyvilágban legutoljára.
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Szombaton délután, a kapolcsi
faluház udvara fölött tornyosuló
viharfelhők elől menekülvén izgatott nézősereg várta a bebocsátást
az alkalmi színházterembe – percről percre türelmetlenebbül. Mikor
azonban kis várakozás után a diákok belefogtak a monológokba,
mindenki arcán meghökkentség
tükröződött. Én is meglepődtem
kicsit. Nem erre számítottam. Nem,
nem akartam csetlő-botló kamaszokat és rosszul beállított
színpadképet látni már
rögtön a darab elején.
A csalódás és a
döbbenet
azonban
meglepően
gyorsan eltűnt az
arcokról: ahogyan a
színjátszók belemelegedtek a játékba
és maga a darab is
egyre több lehetőséget nyújtott az
önkifejezésre, a nézőközönség hamar
megszokta az amatőr társulat játékát.
A színkör, melynek tagjai
győri középiskolások, már nem az
első drámafeldolgozását mutatja
be színházban. Első darabjukban
egy nagypapagyilkos kisfiú történetét vitték színre, majd második
előadásként a Tasnádi-színdarabból kiválogatott részeket vegyítették a Monty Python Repülő cirkuszának elemeivel.
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A darab felénél, nagy
örömömre, számomra is kiderült, hogy egy maroknyi fiatal igenis képes feldolgozni egy
művet úgy, ahogyan azt a nagyok
tennék. Sőt, talán még jobban is.
De miért is? Kliséként fog hangzani, az
is, de igaz: a fiatalok ugyanis, akik nem
éltek még eleget ahhoz, hogy gúnyos
szemlélettel viseltessenek a világ dolgai
iránt, sokkal romlatlanabbul vizsgálgatnak bizonyos jelenségeket. Legyen az
egy utazás a metrón, egy telefonbeszélgetés, vagy akár egy bemutatkozás.
Önmagukat ismételgető végtelenbe nyúló monológok – önelemzések
és bolondos közjátékok –tarkították a
majd 40 perces előadást a kapolcsi
faluházban. A darab egy
meglepő trükköt
is tarto-

gatott a néző
számára: a nézőtéren több győri diák ült
elbújtatva, így mindenki azt
gondolta, ők is közénk tartoznak.
Amikor egy önként jelentkező színpadi
szereplésére volt szükség, egyikük székéről felpattanva állt be a színjátszók
közé, és megdöbbentő profizmussal
játszotta végig az előadást, ahhoz képest, hogy csak mint néző vett részt a
darabban.
Érdekes, hogy bár meglehetős közönnyel viseltettem a darab iránt az első
percek után, mégis mennyire megkedveltem a kis társulat kis művét. Fejlődő
színészpalánták abszurd világunk hétköznapian szürke karaktereinek bőrébe
bújtatva, átértelmezett szerepeink a
világban, idegőrlő és meghökkentő
valóság-darabkák a színpadon. És
hogy valóban megérte-e a próbát?
Meg bizony, de aki nem volt kíváncsi, most már ne legyen az!

s
Kovác

Janka
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Palya Bea -koncert
Egy igazi híresség látogatott el a Völgy
harmadik napján a kapolcsi katolikus
templomba, Palya Bea. A csodálatos
hanggal megáldott énekesnő nem kért
pénzt a fellépésért, elég volt neki a zsíros kenyér.

Az emberek már a kezdés előtt tódultak be a templom kapuján, és pár perc
múlva foglalttá vált minden ülő- és állóhely. Bea a sok- sok ember láttán nem
jött zavarba, sőt kifejezetten jólesett
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neki, hogy ennyien eljöttek az előadására. Gyorsan kezébe kapta a mikrofont,
leültette vendégeit, és énekelni kezdett.
Dalaiban rengeteg stílus dallamait
fel lehet fedezni, az arabtól az indiaiig.
E stílusjegyeket a magyar népzenével
ötvözi, amitől számai egyediek, különlegesek.
További érdekesség, hogy Bea minden koncertjén bevonja dalaiba közönségét, akikkel együtt akár új dalokat is
kitalálnak. Az előadáson az énekesnőt
nem kísérte zenekar, teljesen egyedül
énekelt. Ám ez nem azt jelenti, hogy az
ének mellett nem volt zene. Nagyon is
volt. Bea ugyanis tapssal, sőt néha tánccal kíséri saját magát. Ebbe a tapsba
szállnak be a közönség tagjai. A koncerten az énekesnő már első számával
elvarázsolta a hallgatóságot, a hangulat meghitté, megnyugtatóvá vált. A
nagyérdemű itt, Kapolcson is szívesen
csatlakozott az énekléshez.
A dalok legtöbbje magyar nyelven
hangzott el, de voltak idegen nyelvűek is, például franciául is hallhattunk
feldolgozásokat. A koncerten ott volt
Márta István is, a Művészetek Völgye
rendezője, aki elmondta, őt nagyon
meghatotta Bea előadása. A közönség
sem lehetett ezzel másként, hiszen egy
emberként kérték a szomjas és fáradt
Beát, énekeljen még.

Kapolcs
A fiatal énekes minden vonakodás
nélkül tett eleget a kérésnek. Énekelt.
Még többet és még szebbet. A koncert
befejeztével a hallgatóság lassan oszlott fel. Palya Bea ugyanis énekelve búcsúztatta őket, ez pedig nagyon tetszett
nekik.
A templomból kiérve szomorúan állapítottuk meg, eleredt az eső.

Bakos Csenge “Manjari”
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Jazz-esték a Gástya színpadon
Az idei Völgyprogramban gyakran
találkozhatunk saját stílusban játszó, mégis a klasszikus jazz elemeit
ötvöző együttesekkel, akik javarészt
saját pályázatuk révén jutottak be
a Kapolcsi Bűvészeti Napok fellépői
közé.
A 2008-as Völgy megrendezése más
volt, mint az eddigieké. Nemcsak azért,
mert idén más nevet kapott a fesztivál,
hanem azért is, mert először a Völgytörténetben a fellépők között lehettek azok
is, akik régóta szerettek volna helyet
kapni a fesztivál előadói közt, de eddig
erre nem volt lehetőségük. Pályázhatott
ugyanis mindenki, aki valamilyen művészeti tevékenységet folytat.
Ilyen jelentkező volt a Tettamanti
téma nevű jazzformáció is. Ők is ezen
pályázat révén jutottak be a Völgy fellépői közé. A Gástya színpadon kaptak
lehetőséget a zenélésre, amelyet a lelkes közönség nagyon várt. A főképp
saját számokat játszó együttes vezetője és alapító tagja, Tettamanti Tamás
elmondta, nagy lehetőség számukra
itt zenélni. Külön rámutatott arra is,
mennyire fontos az összetartó, egymást
segítő csapatmunka. Bár a mai napon
nagyrészt meleg és napsütéses volt az
időjárás, kora estére óriási vihar tombolt Kapolcs és Vigántpetend felett,
így az esti programokra ismét sárban
kellett eljutni. A folyton barátságtalanra
változó időjárás és a hatalmas sárten-
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ger sem szegte kedvét azoknak, akik jó
zenét akartak hallani. A Gástya színpad
fellépői közül mindenki megtalálta a
saját ízlésének megfelelőt. A Tettamanti
téma koncertje nekem ilyesforma egymásra találás volt.
A teljes egymásra hangoltság meg is
látszott a csapaton, hiszen a zenekar nagyon hangulatos és élvezetes koncertet
adott a hallgatóságnak. Ennek még az
időjárás sem szabhatott határt!
Balogh Ágnes

A művészetek völgyéről, valljuk be, ha
nagyon próbálkozunk, tudunk rosszat
is mondani, de azt biztosan nem vethetjük a szervezők szemére, hogy nincs
az egész családnak program. Mindenki
megtalálja a magának való programot.
Amíg a gyerek csinál magának valami
kis ékszert, addig apuka sörözik egyet a
régi haverokkal, anyuka trécsel egyet a
helyi zöldséges nénivel vagy éppen körülnéz az indiai ruhákat áruló standnál.

Az örökségvölgyben a felhőtlenül
szórakozni vágyó szülőknek és a fabrikálni kívánó gyerekeknek mindennap
kitűnő lehetőséget biztosítanak a kézműves foglalkozásokkal. A szervezők
nem csak az anyagokat és a tanítgatást
tették könnyen elérhetővé és ingyenessé, hanem a gondviselés is a feladataik
közé tartozik az ott dolgozóknak. Nem
kell aggódniuk a szülőknek, hogy netán rossz kezekbe adják féltve őrzött
egyetlenjeiket, hiszen a kézműves stáb
tagjai egytől egyig pedagógusok. Vannak köztük óvónők, általános iskolai tanárok, sőt még gimnáziumban tanítók

is, és ráadásul, ahogy a völgyben a legtöbb ember, ők is közvetlenek, vidámak
lesznek a kapolcsi légkörtől.
Az időpontokat is a lehető legjobban
választották ki. Naponta két foglalkozást
tartanak, az egyik délelőtt tíz órától délig, a másik délután háromtól ötig várja
a gyerekeket. Az első időpont egyfajta
matinéként is felfogható, a második periódust pedig délutáni séta keretében,
szieszta után érdemes felkeresni.

Kapolcs

Történelmi kézművesség

Az extra szolgáltatás pedig az, hogy
mindennap egy-egy jelentősebb
történelmi kor mindennapi tárgyait,
fegyvereit készítik el, így ráadásul egy
kis történelmi műveltség is szivárog a
kicsik fejébe. Csináltak például pajzsot
Mátyás király seregének címerével,
vagy Remus-Romulus- korabeli amforákat.
Meglepetésként ért, hogy nemcsak
az egészen pici korosztály volt jelen,
hanem néhány tizenéves is láthatóan
élvezte a fabrikálást. Így aztán mindenkinek szívből ajánlom ezt a kézműves
sátrat, ha másért nem, azért, hogy hazavigyen egy saját kezűleg készített
emléket.
Deák Kristóf
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Nótaszó
Ma ismét lecsapott a rossz idő a
Völgyre, viszont ez nem tántoríthatta el a szórakozni vágyókat.

A tömeg változatlanul hömpölygött
le a főutcán, habár meg-meg csappant a Tökkirálynál, Cili néninél és a
Dörögdi útnál. Viszont aki kitartó volt,
de a Malompartig már nem akart tovább gyalogolni és szereti a jófajta
népzenét, az betérhetett a Kobuciba
ahol a Rekontra zenekar szolgáltatta a
talpalávalót. A koncert előtt már sokan
voltak és kezdésre szinte telt ház lett,
a pultnál hosszú sor állt és amikor felcsendültek az első hangok, a hangulat
a tetőfokára hágott. A Rekontra népzenei feldolgozásokat játszott hegedűn,
tangóharmónikán, cimbalmon és nagybőgőn. Főként erdélyi dalokat és híres
magyar nótákat adtak elő. A budapesti
zenekar mostanában vidéki népzenei
és kultúrfeszteken lép fel, de minden
kedden a fővárosban játszanak. Többek között léptek már fel az A38-on, a
Gödörben, ezenkívül rengeteg külföldi
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fellépést vállalnak szerte Európában.
Az együttes jelenlegi felállása három
éve játszik együtt, de minden tag más
együtesekkel is közreműködik. Miután
vége volt a koncertnek, egy kis pihenőt követően az együttes a közönség
között az asztaloknál folytatta a fergeteges hangulatú muzsikálást. A Völgyben még fel fognak lépni külön-külön
a zenekar tagjai más-más formációkban
és mivel nagyon elismert zenészekből
tevődik össze a banda, mindenkinek
merem ajánlani őket. A Kobuci a Völgy
egész időtartama alatt igényes népzenei programokkal várja a népi muzsika
kedvelőit. Zenehallgatás közben étvágyunkat is csillapíthatjuk a hely különlegességének számító kobucival, de ha
valaki teheti, érdemes megkostólnia a

sokféle magyar pálinka egyikét. Rossz
idő esetén is otthont tud adni a Kobuci
különféle rendezvényeknek. Senkit ne
tartson vissza, ha estleg szürke felhőket
látna az égen, mert ez a hely biztos menedék a hideg ellen, ott van az itallap,
és a forró ételek valamelyike.
Kenyeres Gellért

Az erősen váltakozó időjárás ellenére újra és újra megtelik a kapolcsi
Malomsziget színpada. Vasárnap délután egy órakor a Szeres Népzenei
Együttes adott koncertet és tartott
táncházat az érdeklődőknek.
Harminc fokban és tűző napon kezdődött az előadás. A szolnoki együttes
nagy lelkesedéssel kezdte az éneklést,
magyar népdalokat adtak elő hangszeres kísérettel. A koncert után következett a táncház, az énekesnő vezetésével
bevonták a közönséget a tanulásba,
olyan egyszerű lépésekből álló kör- és
páros táncokat tanítva, mint például a
párnácska. Ezek a táncok könnyen megtanulhatóak, de nem fárasztóak, szóval
a kisgyerekektől egészen az idősekig
mindenki kipróbálhatja őket.
Az együttes 2005-ben alakult, de ezelőtt
is foglalkoztak már népzenével, néptánccal, a népi zene életben tartásával.
Mindannyian kedvencüknek tartják a
műfajt - a moldvai és a gimesi népzenét
-, hisz nem nehéz szeretni a benne rejlő
ősi ritmust és hangzást. Annyira magá-

val ragadó, hogy bárki, aki hallja, rögtön
mozogni kezd rá. Gyakran lépnek fel
városi vagy akár falurendezvényeken,
mindenhova szívesen mennek, ahova
meghívják őket. Ilyenkor tartanak népi
hangszerbemutatókat is: bemutatják az
olyan kevésbé ismert eszközöket, mint
a tekerő, citera, tambura, kaval, doromb,
köcsögduda vagy a tökmirliton.

Kapolcs

Tánc és ének

A felállás alapvetően egy furulyásból,
egy kobzosból és egy dobosból áll, de
gyakran kísérik őket énekkel, hegedűvel vagy klarinéttal. A zenekar neve –
Szeres – sokféle jelentéssel rendelkezik.
Benne van a szeretet, a szerelem és a
szertartás szó is.
A táncház közepén hatalmas vihar tört
ki, és jobb híján a közönség a színpadra menekült. A technikai felszerelést
becsomagoló emberek között táncolni kezdtek, és bár majdnem leestek a
deszkákról, jól láthatóan nagyon élvezték a bensőséges hangulatot.
Kiss Katalin
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Parafónia - A zene mindenkié
Igazi zenei különlegességet hallhattak
azok a völgyturisták, akik július 27-én
ellátogattak a kapolcsi katolikus templomba. Itt lépett ugyanis színpadra a
Parafónia zenekar.
Az együttes tagjai sérült gyerekek,
akik rendkívül nagy
erőfeszítés árán, de
megtanultak kiválóan
zenélni, pedig a hozzájuk hasonló gyerekek
gyakran írni, olvasni
sem tudnak megtanulni. A kis zenészek főként klasszikus zenét játszanak,
melyet egyedi, az ő számukra készült
kottából olvasnak. Koncertjük után
akkora volt az érdeklődés, hogy jóformán egy talpalatnyi hely nem maradt a
templomban. Az emberek a templomi
karzaton kihajolva nézték és hallgatták
őket. A gyerekek egy meglepetéssel is
készültek a közönség számára, ugyanis
meghívták Palya Bea énekesnőt, hogy
énekeljen velük. A kis zenészek játéka
és Bea éneke teljesen megtöltötte a
templomot.
De nem csak Kapolcson sikerült megtölteni a helyet zenekedvelő emberekkel. A világ különböző országaiban is
sikeres fellépéseik vannak, hihetetlen
kitartással és élvezettel készülnek a fellépéseikre minden alkalommal.
A zenekar neve egy középkori éneklési stílust jelent, ám nem ez az elsődleges oka a névadásnak. Felfoghatjuk
szójátéknak is; a para azt jelenti, kicsit

más, a fónia magyar megfelelője az
együtthangzás.
A zenekar tizenhárom főből áll, tizenhárom lelkes, zeneszerető fiatalból,
akik főleg klasszikus zenét játszanak a
különleges hangszereiken.
A zene összekötő kapocs lehet közöttünk,
emberek között. Amikor együtt zenélünk,
együtt vagyunk a hangok bűvöletében, eltűnik minden szakadék
közöttünk, ami embert
embertől megkülönböztet. Ez lehet valójában a zene igazi
gyógyító ereje.
Kárpáti Viki

Kapolcs. Malomsziget. A Nap vakítóan
ragyogott, az emberek pedig gyűlni
kezdtek a színpad előtt, és izgatottan
várták a Club Era-koncertet. Meglepetésemre az I can etno didzseridosa
köszönt rám a közönség soraiból, majd
megláttam a hegedűsüket is. A két zenekar nagyon hasonló stílust képvisel,
sőt még közös számokat tartalmazó
CD-t is árultak. Kis idő elteltével aztán
az együttes összes tagja megjelent a
színpadon, és belevágtak a zenélésbe.
Az emberek a padokon ülve ritmusra
dülöngéltek, tapsoltak, sőt egyesek
még táncoltak is, majd derült égből
villámcsapás: mennydörgött, és elkezdett zuhogni az eső; de a koncert annyira jó hangulatban telt, hogy ez sem
szeghette a közönség kedvét: a zenekar
felhívott mindenkit a színpadra. Igazán
ekkorra hágott tetőfokra a hangulat.
Mindenki ropta, ugrált, tapsolt, alig
akartak lemenni a színpadról a zápor
után. A fiúk nagyon kitettek magukért:
a közönség több ízben is megázott,
de ennek ellenére senkinek nem volt
kedve elmenni. A koncert vége felé
még hastáncosok is szórakoztatták az
embereket, amivel teljessé tették az
amúgy is nagyszerű koncertet.
A zenekar 2002-ben alakult, de a
mostani formáció csak négy hónapja
áll fenn. Utcazenészekből verbuválódott össze, így jött a „street folk jam”
stílus, amit képviselnek, mások pedig
„csürdöngölős világzeneként” titulálják
őket. Egy kisebb turnén vesznek részt,
aminek egyik állomása a Művészetek
Völgye volt. Egy nagylemezük van
„Kicsi nékem ez a ház” címmel, ami
idén februárban jelent meg. Ezenkívül
vannak demo-ik, és letölthető koncert-

felvételek, de már tervezik a következő
lemezüket is.
Aki szereti a ritmusos, dallamos zenét, a hegedű, szaxofon, dob, gitár és
a didzserido hangját, biztos, hogy nem
fog csalódni az együttesben. Aki pedig
kevésbé szereti ezt a műfajt, épp itt az
ideje, hogy kicsit jobban megismerje e
zene világát, vagy éppenséggel a világ
zenéjét.
Keller Zsuzsi

Kapolcs

Ezt még az eső sem moshatta el

11

Kapolcs

Zene az esőben
Eddigi életem egyik legnagyobb koncertélményét tapasztalhattam meg
vasárnap este, a kapolcsi Malomszigeten. A Club Era játszott a Völgyben.
Odaérkezésemkor már sokan várták a - számomra ismeretlen - zenekar
koncertjét. Az egész napos jó idő után,
a kezdés előtti néhány percben a vihar nagyon közel járt. De a banda így
is elkezdte a repertoárját. Az első dal
befejezése után fél másodperccel egy
óriási mennydörgés hallatszott. Ha eddig még nem jöttem volna rá - persze
a szám is nagyon pörgős volt -, ekkor
megéreztem, hogy ez egy feledhetetlen élmény lesz. A negyedik-ötödik
számig minden ment a megszokott
útján. Ekkor a dal közepén elkezdett
zuhogni az eső. A hangulati csúcspont
ezután jött. Az eszeveszett menekülés
közben elhangzott az a mondat, ami
a legnagyobb hatást gyakorolta rám.

A zenekar mindenkit felhívott a színpadra, hogy megmentse közönségét
a teljes elázástól. Az emelvényt teljesen ellepték a rajongók, ami láthatóan
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a zenészekre is pozitív hatással volt.
Sajnos három szám után le kellett
jönnünk a színpadról, az addigra vizes
és saras padokhoz. De már nem volt
megállás. Mintha senki se vette volna
észre, hogy körülötte minden vizes

és saras, ugyanúgy táncolták végig a
koncert hátralévő részét. Extra esztétikai élményt jelentett a férfiaknak,
fiatal fiúknak, amikor két hastáncos
is szerepet kapott az egyik számban.
A koncert kissé elhúzódott, de ennek
mindenki örült. Ezt a „Vissza, vissza!”
kiáltásokból is lehetett érezni.
A zenekar instrumentális világi
zenét játszik. Idén jelent meg első
nagylemezük. Gitár, basszusgitár, hegedű, dobok, amik nagyon frankón
hangzanak együtt. Ezzel a színpadi
élménnyel és muzsikával belopta a
banda magát a szívembe. Nekem egy
örök koncertélmény, a srácoknak egy
újabb rajongó.
		

Lovász Krisztián

Volt egy hely tegnap Kapolcson, ahol
bárki megtalálhatta a nyugalmat anélkül, hogy bárhova elutazott volna. Fúvós hangszerek, dallamhangszerek és
új-zélandi videók egyvelege szolgáltatta a lazítás lehetőségét Kövi Szabolcs és
Soós Arnold közreműködésével.
Kövi Szabolcs már kisgyerekkora óta játszik
fúvós
hangszereken,
és ezért gondolta úgy,
hogy megpróbál hatni
az emberekre a zenéjével. A koncertre rengetegen érkeztek, de
nem csak olyanok, akik
relaxálni jöttek, hanem
sok volt az érdeklődő az
egzotikus hangszerek
iránt is.
A fúvóshangszer-repertoárban sokféle furulya helyet foglalt a fuvolától a pánsípig,
de a legérdekesebb hangszer mégiscsak egy ütős dallamhangszer volt, ami
– mint később megtudtam - egy Hang
Drum nevű csoda, ami nagyon hasonlít
a mára már elterjedtebb steel dobokra. De persze nem ez volt az egyetlen
felismerhetetlen zeneszerszám, hiszen
voltak még itt pálcikák, pengetők, hatalmas furulyák is. A dobok nemcsak a
ritmust adták, hanem jelentős dallami
szerepet is betöltöttek, ami így szerintem rendhagyóvá tette az estet.
A szertartás mint cím azért is jöhetett
szóba, mivel ezek a hangszerek rendsze-

rint valami olyan szerepet töltöttek be
régen, amit a testükből kilépő sámánok
a velük alkotott zene hatásával értek el.
Persze itt Kapolcson most nem ez volt a
cél, hanem az, hogy mindenki jól érezze
magát, és élvezze a zenét.
Amit a párosról tudni kell, hogy
Veszprémben alakult, majd itt zenéltek
évekig. Kapolcson tavaly voltak először, idén eldöntötték, hogy akkor is
lejönnek, ha minden kötél szakad, és
gázsi nélkül is vállalják a fellépést. A jó
közönség mindent megér, márpedig
a Művészetek Völgyének látogatóinál
egy zenekar, szerintem bármit játszik is,
nem kívánhat jobbat.
Márkus Vera

Kapolcs

Szertartás - Relaxáció a katolikus templomban
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KörTeliKör
A győri amatőr színjátszók idén elsőként lépnek föl a Völgy keretein belül,
mégpedig egy teljes napon keresztül.
A társulat több csoportja különféle
darabokkal szórakoztatja a művészeti
fesztiválra látogatókat. A győri szín-

játszó csoportok a kapolcsi
faluházban adták elő neves
írók alkotásait. Többek közt
színpadra állították a római
író, Plautus legnépszerűbb alkotását, A hetvenkedő katonát.
Nem riadtak vissza a hatalmas kihívástól, Tóth Szilvia a
színjátszó társulat A-csoportjának előadásában úgy rendezte meg, hogy a diákok saját ötleteit és humorát előnyben részesítette.
Az amatőr színházi nap keretein belül Bertolt Brecht Állítsátok meg Arturo
Uit! című darabja alapján készített Jujj
című zenés előadásuk helyett, ami
egyébként hatalmas sikert aratott az
Országos Diákszínjátszó fesztiválon,
most egy másik darabot adtak elő. A
kékszakállú herceg vára, ami valójában
egy misztériumjáték, már a KörTeliKör
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csoport előadásában szerepelt a színpadon. A színdarab egészében a karakterek jól kidolgozottak, és fontos
hangsúlyt kapnak a szimbólumok.
Szemmel követhetjük a Herceg szerelmeit, és velük való megismerkedését.
A győri művészeti iskola diákjai előadásaikat délutáni színjátszó foglalkozásokon belül, és nyári táborokban készítik,
számukra ez egy kikapcsolódás, és jó
móka. Közös tréningeiken helyzetjátékokkal és csoportépítő gyakorlatokkal
készülnek föl színpadi munkájukra.
Ezek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy
megismerjék
egymást, ezzel elősegítve
a színpadon
való közös szereplés teljes
összhangját.
Nagyfi Tamás

Vasárnap este a Gástya színpadon lépett fel a Syntax Orchestra filmzenekar.
Ez az együttes nem kategorizálható be
stílus szerint, ők arra specializálódtak,
hogy filmek alá készítenek zenét. A Dr.
Caligari, amivel most felléptek a Völgyben, az első egész estés koncertjük.
Az 1919-es német némafilm főszereplője az elmebeteg Dr. Caligari, aki civilben

orvos, éjszakánként viszont embereket
öl. A történet röviden annyi, hogy Dr.
Caligari egy német kisvárosba utazik
mint mutatványos. Álomkóros társa Cézár, akivel a gyilkosságokat végrehajtatja. A film végén pedig Dr. Caligarit saját
elmegyógyintézetébe zárják be.
A zenekarnak már CD-je is jelent meg,
amin rövidfilmek, illetve montázsok
alatt játszanak. A műfaj a zenekarvezető
szerint a reneszánszát éli, mivel külföldön ez a stílus - hogy némafilm alá új zenét tesznek - egyre elterjedtebb. Mikor
a némafilm megjelent, akkor a mozikban élőben zenéltek, most ezt újították
fel, csak modernizálták a hangszereket.

A zenekarvezető szerint a lehető legjobban sikerült a fellépés, csupán egyetlen
kivédhetetlen szépséghibája volt a dolognak: a levegő túl nedves volt, és a
hangszereknek nem tett jót a magas
páratartalom. Ezt leszámítva minden
zökkenőmentesen ment, vagy ha nem
is, azt nem pletykálták el.
A vetítésen a zenével a film krimis-horroros hatásait próbálták felerősíteni, igen
nagy sikerrel. Az expresszionista filmet
sikerült mintaszerűen aláfesteni és teljességgel átadni a jelenetek hangulatát.
Ez a siker a közönség lelkesedésén is nagyon jól lemérhető volt, mivel a koncert
végén hosszú perceken át tapsoltak a

Kapolcs

Dr. Caligari modern zenei aláfestéssel

zenekarnak. A völgyben már nem lesz
több fellépése az együttesnek, viszont
különböző fesztiválokon fellelhetőek
voltak és lesznek is majd a jövőben.
Pintér Edina
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Tikirik és Takarak
Nem mindennapi koncertet láthattak
azok a szülők és gyerekek, akik ellátogattak a kapolcsi Malom szigetre, a zalaegerszegi Zabszalma együttes gyerekeknek szóló műsorára.
A műsor palettáján különböző stílusú és világú zenéket hallgathattak
az érdeklődők. Az eredetileg jazz- és
világzenét játszó együttes teljesen elvarázsolta a kicsiket és nagyokat. Az

előadás különlegessége, hogy az énekesnő Kanta Judit a jelenlévő gyerekeket is bevonta a zenélésbe és a táncba.
A kicsik legnagyobb örömére. Bár volt,
hogy a vonatozás közben egy-egy
csöppség leszakadt, de a menet végére
visszataláltak a sorba.
Érdekes, hogy még az idősebb korosztály is élvezettel hallgatta Kanta
Judit meséit és dalait. Az énekesnő elmondta, hogy már nagyon régóta szeretnének a Művészetek Völgyében fellépni , és évek óta most sikerült először
eljutni Kapolcsra. A gyerekek szabadon
járkálhattak, mászkálhattak a színpadon, hiszen ez nem egy szokványos elő-
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adás volt. (Ki látott már olyan koncertet,
ahol az énekesnő a jelenlevő gyerekekkel labdázik?)
Az énekesnő egy égi jelnek tekinti azt
a pillanatot, amikor elkezdett gyermekdalokat „gyártani”. Egy nap bement egy
antikváriumba és ott belebotlott egy
Simkó Tibor-gyermekverses kötetbe,
amelynek már a címe is magáért beszél,
Tikirik-Takarak.
„Annyira zenélt a címe, hogy megvettem, belenéztem, és ahogy olvastam a
verseket, jött a dallam” - így nyilatkozott
stábunknak Kanta Judit. Ebből is látszik,
hogy egy igazi zenésszel van dolgunk.
Kapolcson, a művészeti napokon, a
legnépszerűbb programok közé soroljuk a gyermekeknek szóló zenés mesejátékokat. Valószínűleg azért örvendenek ilyen nagy „rajongótábornak”,
mert a fellépők mindig színes, érdekes
műsorral várják a völgybe érkező, szórakozni vágyó apróságokat.

Pánczél Klaudia

Létezik egy amatőr színjátszó csoport, kik a rögtönzés hívei, és szeretik a közönséget is bevonni munkájukba. Ez a társulat a Lom Tár
Színház.

A Lom Tár Színház legérdekesebb
darabja egy kísérleti színház, melynek ötletgazdája a társulat rendezője, Papp Gergely, s a címe A lélek l(y)
ukacsos útjain 2. Igazából nem nevezhetjük színdarabnak, hiszen improvizáción alapul, amit a közönség helyben alakít ki. A hat fiatal színjátszót
érdekes szituációkba hozzák a nézők,
és színészi munkájukat nehezebbé
téve körforgásszerűen, még egymást
is szinkronizálniuk kell. Az előadáson
garantált a felhőtlen szórakozás, és
örömünket lelhetjük benne, hogy egy
kicsit részesei lehetünk mi is.

Kapolcs

LOM TÁR - SPONTÁN

Somogyi Marcsu

A győri társulat, csak délutáni szakkör
formájában, tanulja a színjátszást, viszont tehetségük vetekszik bármely
dráma tagozattal, kiknek kötelező óraszámon belül folynak tanulmányaik. A
győri színjátszóknak több csoportja
és társulata működik, jeles eredményekkel. Azonban a társulat rendezője, Varjú Nándor szerint nem ezek
a díjak a legfontosabbak. A tanulók
szívből játszanak, és a színjátszáson
kívül „életre” tanítják őket. Arra, hogy
bárhol megállják helyüket. Épp ezért
legtöbbjüknek nem elsődleges célja a
színészi pályán való elhelyezkedés. A
Művészetek Völgyében elsőként szerepelt a társulat, több csoportjával, és
különböző darabokkal.
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Koncertek a templomban
Elindultunk a Zene Mindenkié Egyesület PARAFÓNIA Zenekarának koncertjére. Mikor odafelé tartottunk, még
szép volt az idő. Ahogy megérkeztünk, bent, a katolikus templomban
annyian voltak a földszinten, hogy
állni is esélytelen volt. Gondoltuk,
megpróbálkozunk az emelettel, szerencsénkre ott volt épp annyi hely,
hogy a földre le tudtunk ülni. Ezek
után megkezdődött a koncert. A Zene
Mindenkié Egyesület 1997-ben alakult,
azzal a céllal, hogy megismertesse az
értelmileg sérült fiatalokkal a zenélés
örömét. Az első tanítványokból indult hamarosan a Parafónia zenekar.
Eleinte csak fogyatékos, de ma már
,,egészséges” emberek előtt is fellépnek. Az egyesület mindenféle állami
támogatás nélkül mőködik, csupán a
lelkes szülők és fiatal gyógypedagógusok tartják életben. A koncert
közepén elkezdett esni az eső,
s még több ember tolakodott
be a templomba a rossz idő
elől menekülve.
Ezután következett ugyanott Palya Bea koncertje. Egyedül kiállt, kíséret nélkül és több
mint egy óráig énekelt. Mint
elmondta, a szövegeket ő írja,
saját, vagy magyar, zsidó, cigány,

bolgár dallamokra. Ezenkívül van
két angol dala is, majd elénekelt egy
francia számot, ami nem saját szerzemény. A koncert után beszélgettünk
vele, s elárulta, hogy ő most itt mint
„zsíroskenyeres” előadó lépett fel. Azt
mondta, mindezt azért, mert nagyon
szereti Kapolcsot és ezt az egész fesztivált. Sajnos tovább maradni nem
tud, mert következő nap indul külföldre nyaralni. A koncertje után megint jó
idő lett, elállt az eső.

Szentesi Dávid

Kapolcs

A művészet…
Szigeti Sugár Éva vasárnap este élő,
rövid koncertet adott a Csigaház
Ködlámpa Irodalmi Udvarában. A
kisebb csúszást egy gyors hangolás
követte. Igaz, hogy a koncert nem
volt több fél óránál, de sokakat elgondolkodtatott.
A zenésznek magát nem valló művésznőt egy saját élmény késztette arra,
hogy ilyen dalokat énekeljen. Ausztrál
barátai és saját honvágya csillapítása
volt az elsődleges indok. Csepelyi Rudolf és Tolcsvay Béla - kortárs költők
- ösztönzése és költészete is jelentős
szerepet játszott abban, hogy Sz. Sugár
Éva dalaiban az „öngyógyító” módszer
motiváljon.
Közel húsz esztendeje foglalkozik
ezzel. Ezalatt különböző költők dalait
zenésítette meg, viszont nemrégiben
saját dalok írását is fontolóra vette.

Gondolkodtató kérdés, hogy mikortól nevezhetünk egy zenészt, színészt,
esetleg énekest művésznek. Mit kell
nyújtania a nézőnek és mit kell elérnie
a nézőnél a műveivel…
Szigeti Sugár Éva szimplán, egyszerűségből elkezdett énekelni az emberekért. Elmondása szerint sokszor
azonkívül, hogy szégyenlős volt a kamerák előtt és folyton le kellett győznie
a „lámpalázát”, még a mikrofont sem
tudja úgy kezelni, ahogy azt kellene.
És mégis… Egy irodalmi esten kortárs magyar költők társaságában énekelte el a dalait és akaratlanul is a nézőt
gondolkodásra késztette. Természetesen visszatapsolták, majd a záró dalt
követően visszaült a közönség közé…
Akkor ezek után gondolkodjuk csak
el, hogy mitől művész a művész…
		
Ugrai Diána
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Vigántpetend

Mandolinon és cojonon is túl…
A petendi Gála színpadon a Ferenczi
György és a Rackajam zenekar szórakoztatta a völgylakókat, a fesztivál harmadik
napján. A zenekar nem először lépett fel
itt a Völgyben, számtalanszor játszottak
már – idén, mint a legtöbb előadó, csupán egy zsíros kenyér áráért.
A Rackajam hat tagból áll: Ferenczi
Györgyből, aki énekel – emellett száj-

harmonikázik és hegedül. Őt követi Apáti Ádám (szájzongora, vokál),
Kormos Levente (gitár, vokál), Pintér
Zsolt (mandolin, gitár, vokál), valamint
Csikányi Tamás és Jankó Miklós - mind a
ketten cojon-on játszanak. Az együttes
alapításáról máig vita folyik, hiszen
két zenekarból állt össze, de
egyik sem emlékszik arra, mikor
kezdték el a közös munkát.
A népszerűséget és a különös hangzást elsősorban a sokszínű dallamok
és a stílusok ötvözésének
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köszönhetik. Játszanak többek között
country-t, blues-t, népdalok átdolgozásait - mindezek mellett rengeteg verset
is megzenésítettek. Ezekhez még társul
a különböző hangszerek használata – a
gitáron és a hegedűn kívül használnak
mandolint és cojon-t.
A mandolin egy kicsi pengetős hangszer, általában népzenei művekben
használatos. Sokféle formájú, hangzású
és méretű lehet – emellett különféle
nemzetiségű mandolinokat ismerünk,
dél-afrikait, portugált vagy olaszt. A
cojon ezzel ellentétben egy spanyol
ütős hangszer – magyarul ülődobnak
nevezik.
A koncert nagyon jó hangulatban
telt, a sátor szinte dugig volt. Sokan
táncra perdültek vagy a zenészekkel
együtt énekeltek. Az együttes gyakran
játszik egy bizonyos budapesti kávéházban, amelyet egy hozzájuk közel
álló személy működtet. Ha valaki szeretné élőben is meghallgatni az igazán
egyedi hangzású zenéjüket, legközelebb abban a „bizonyos” kávéházban
fognak fellépni.

Rapali Vivien

Amint az idő
egy kissé jobbra
fordult, azonnal
észrevehető volt
egyfajta megélénkülés
az
egész völgyben.
Rengeteg sétáló, programokat
www.greenfo.hu/
fotok/kiskepek/szatyrok.jpg
kereső személlyel
találkozhattunk
össze akármelyik falu utcácskáin. A napsütéssel együtt növekedett a jó hangulat is a völgyben.
A Zöld udvarban sok érdekes dologra bukkanhat az ember, gondolok
itt például az ott található táskakiállításra. Magáról a táskakiállításról általában az első gondolat egy hatalmas
táskahalom, ahol rengeteg különféle
- mintás, színes, kisebb, nagyobb, vastagabb, vékonyabb, cipzáras, patentos,
többzsebes, szóval a létező összes formájú és anyagú, táskaként funkcionáló
használati - tárgy van
kiállítva. Ennek ellenére azonban a zöld
udvari táskakiállítás
abszolút nem ebbe
a kategóriába sorolható. Itt ugyanis egészen mást szemlélhetünk meg. Ugyan
táskákból állították

Vigántpetend

Táskakiállítás
Petenden

össze - hiszen mégiscsak táskakiállításról beszélünk -, azonban itt különféle
szervezetek táskái láthatóak. Olyan vászontáskákat lehet tehát itt megszemlélni, amelyeken különféle emblémák
találhatóak. A szervezetek emblémái
mind-mind a környezetvédelemmel
kapcsolatosak. Ezért is volt stílusosan a
Zöld udvarban ez a roppant érdekes és
rendhagyó kiállítás. És ha esetleg maga
a táskakészítés is érdekelné az arra járó
látogatókat, akkor a Zöld
udvarban erre is lehetőség nyílik, ugyanis ott
helyben tekinthetjük meg
vagy éppen vehetünk
részt a vászontáskák batikolásában, színezésében,
mintázásában, egyszóval
az elkészítésében.
www.tavoktatas.kovet.hu/Kepek/
És ha még ezután is kékep_wwf.gif
szíteni szeretnénk valami
nagyon kreatív, szép dolgot, akkor arra
is bátran sort keríthetünk, hiszen sok
kézműves van jelen minden nap a Zöld
udvarban, akik készséggel állnak minden érdeklődő rendelkezésére. Így hát
annyi bizonyos, hogy Petend és a Zöld
udvar megér egy hosszabb lélegzetű
látogatást.

http://www.kovet.hu/img/up/
termekjelek/kornyezetbarat.gif

Sipos Mária
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A cikkeket írták, szerkesztették
és a fotókat készítették:
Adamicska Edina
Bakos Csenge
Balogh Ágnes
Deák Kristóf
Kárpáti Viktória
Keller Zsuzsanna
Kenyeres Gellért
Kiss Katalin
Kovács Janka
Lovász Krisztián
Márkus Veronika
Nagyfi Tamás
Nyíri Beáta
Ördög Zsófia
Pánczél Klaudia
Pintér Edina
Porcsalmy Anna
Rapali Vivien
Sipos Mária Zsanett
Somogyi Mária
Szentesi Dávid
Takács Bence
Tölgyesi Katalin
Ugrai Diána Bianka

