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Operashow  RIskunhalason  -
ezt  kinalta  a  kez6nsegnek  a
T6rzene  sorozat  okt6ber  16-
in.  A programot  ezdttal  is  a
Filharm6nia  szervezte.  A  Ze-
nepavilonban Bazds!/ Szabozes
es Bog7id7. Szabo(cs 16pett fel.
A dud mtisora az operairoda-
Ion  rdsaleteit  vicces,  kedves,
de  n6ho) komoly m6don mu-
tatta  be.   Bogndr  Szabolcst61
megtudtuk, c6ljuk, hogy k6ze-
lebb vigyek az emberekhez ezt
a mffajt.

-  Sokaknck  fdrlitcutdsalk  vcun
riak az operduaz - mutatott fa Bog-
n5r Szabches. - Nagydarab embe-
rek  hangosan  6nekelnek,  6s  nem
lehet 6rteni, hogy iwh. igy u6leked-
nek. Azt tervezti}k, hogy pieit meg-
roformalva 61lrtyuk 6ssze mflsorun-
kat.C6lunk,hogyk6zelebbhozzwha

fiatalokhoz is ezt a nem hormyfi, de
aim61  szebb mftifaJt.  Ismert, hires,
tr6ifds  mfivekb6l egy-egy  lds  r6szt
ragadrunk ki. A Don Pasqude ope-
r6b6l p61diul a hadar6s r6szt hoz-
tom el.
Bognir  Szabolcs  6nekelt,   Balasy

Szabolcs   zongoran  kis6Ite.   A  k6t
mtiv6sz-tanar   k6z6s   zenei   mdlt-
tal  bir.  Egy{itt  16pnek  fel  a  Vivat

Bognar Szabolcs:
Minden nap megyek valahova

Bacchus  egytittesben,  6s az Opera-
Show is k6z6s koncerteken jut el a
k6z6ns6ghez.
- Azt gondolom, az opera a leg-

komolyabb  a  klasszikus  6rtelem-
ben  uett  rndfajok  kbzul.  A fiata-
lok kbr6ben nem annyira eiterjeat
vagy  ismert.  Bizong,  nagyon-na-
gyon  ketlemes  meglepet6s,  hogy
a hoz6ns6g  a t6ren is j6l fogaata.
Azt gondolom, ami a c6l§a ennek a
programsorozatnak, azt wi rna)ci-
m6lisan  teues{tjtik  -  £o8almazott
Bogndr  Szabolcs.  - A  ufrus  okoz-
ta nch6zs6g , hogy hisebb 16tszd:m=
ban lehetnek a koncerteken. Fell6-
p6  rndv6szk6nt,  opera6nekeskerit
nekem a legfontosabb a hozbns6g .
J6magc[m  mdr  uoltam  Hardson.
Nemcsak a Vivat  Bacchus  egytit-
tessel, hcnem egg m6stk form6ct-
6val is. Akkor operetteket adtunk
e'6,.
A Filharm6nia szervez6s6ben nya-

ron  6s  6sszel  is  lehetett  talalkoz-
ni  Bognir  Szabolccsal.  E16fordult,
hogy  egymdst  k6vet6en  t6bb  el6a-
dasa is volt koll6gaival.

-  Mondhatn6m,  hogy  zsfiifolt  a

naptdram,  de  sajnos  nem.  Tcml-
tok  hdrom  helyen  is  -  Szekszdr-
don, a p6csi egyetemen 6s a hapos-
udri sz{nndiv6szed foiskoldn -, igy
Trinden  nap  megyek  valahova.  A
tar[it6s most lefoglalf a az eg6sz he-
te:met,deaT6rzenefesztivfrlteival-
laltc[m. A szinhdeck hekyzete sajnd-
latos.  P6csett a tavaly  bemutatott
Carmen  operael6addsb6l  nagyon

sok elmaradi a viiushelyzet miatt.
Teruez{k, hogy bep6tolj6k, de egye-
16re kivdr6s Van.
Szabad  teren  meg  lehet  rendez-

v6nyt tartani. Az Operashow hal.om
telepul6seniseljutottak6z6ns6ghez
okt6ber 16-in.
- I gy Van. Kiskunhalason, Solton

6s Kecelen 16ptiink fel - t*5ehozta-
tott Bognal Szabolcs.

K6p-sz6veg: Pfl Ldsal6

Sztireti mulatsag IGsszallason

Vir6g Mtldr, Fodor Moindr Rendta

R6gi hagyominya van Kisszalldson a sziireti hagyominy6rz6s-   I
nek. A betakaritas vige fel6 zen6s, tincos mulatsaggal, felvonu-
1assal tinnepelnek a helyiek.

A koronavirus-jarvany miatt foko-
zott figyelemmel az 6vint6zked6sek-
retartottakmegaprogramot.Asztl-
reti felvonulason lovasok, fogatosok
6s a kulturalis 6sszeallitas szerepl6i
vettek r6szt t6bbek k6z6tt.  Szabad-
t6ren volt a muzsika, a vigassag. Fel-

16ptek  a  kisszallasi  n6pdalk6r6s6k,
tincosok. Bitto Ndndor 6s zene-
kara adta a mfisort. A k6z6ns6g Va-
dr{  Heri7ieffdua(  is  talalkozha-
tott, aki 6nekelt.
A rendezv6nyt kisallat-bemutat6 is

gazdagitotta.                                 P. L.
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