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XX. FERRARAI BUSKERS FESZTIVÁL
Ferrara, 2007. augusztus 20-26.

Előzetes rendezvények :
Comacchio (Fe) : augusztus 18. szombat

Lido degli Estensi (Fe) és Portogaribaldi (Fe): augusztus 19. vasárnap

Különleges est:
Mirandola ( (Modena): augusztus 27. hétfő
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Íme mindazok neve, akiknek köszönhető a fesztivál megrendezése, megszervezése és lebonyolítása:

      A Buskers fesztivál szervezői saját költségükre, egy alapos válogatás után 20 zenei együttest/muzsikust
invitálnak a fesztiválon való részvételre azzal a feltétellel,  hogy naponta egyszer vagy kétszer kell  zenei
programjukat előadni a kijelölt helyen, a megadott órában. A történelmi városközpontban,  naponta változik
a számukra  kijelölt hely, hogy egyik együttes vagy muzsikus se kerüljön hátrányos helyzetbe: zenélhessenek
a  központ  forgalmasabb és kevésbé látogatottabb utcáiban egyaránt.  A  hivatalosan meghívott  zenészek
mellett  évről  évre  egyre  jobban  növekszik  az  ún.  akkreditált  előadóművészek  jelenléte  is,  akiknek  a
szelekciója a kérelmük benyújtását követően  kevésbé szigorú. Ők is zenélhetnek a számukra kijelölt helyen,
ugyanolyan  előadói  jogokkal  és  kötelezettségekkel  rendelkeznek,  mint  a  meghívottak;  csak  azzal  a
különbséggel,  hogy az  ott  tartózkodásuk önköltséges.  Legtöbbször  olyanok akkreditáltak,  akik  a  korábbi
rendezvényeken meghívottak voltak, de találkozhatunk teljesen új, eddig nem látott arcokkal is.  
    Ez alkalommal újdonság, hogy az előadások helyszínén néhány bejáratnál szabad felajánlott belépődíj
fejébe ún. öntapadó „zenélő érmet” adnak – ld. fent, a műsorfüzet lapjára felragasztva -. Ennek az a célja,
hogy a látogató közönség érzékenységére hasson, hiszen ezek a rendezvények nem kerülnek kis költségbe,
hogy valamivel hozzájáruljunk mi is, ezen zenei előadásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb rendezvényeket
élvező  közönség  (turisták,  helyi  látogatók,  kereskedők  stb.)  a  jövő  esztendei  szervezési,  rendezési
költségekhez. Ehhez a „zenélő érem” akcióhoz kapcsolódva lehet szerencsesorsjegyet vásárolni, a fesztivált
ábrázoló  poszter- és képeslapok megvételének lehetősége is adott. Az argentínai, bennszülött gyermekek
megsegítésére a „nagy kalap” szolidarítás-akció szolgál Peppino Sasofone és Fedele Ukulele kabarészínészek
közreműködésével, pontosabban: az  Asociacion por la Juventud Indigena Argentina  szervezet és Buenos
Aires degradált városnegyedének támogatására:  „Un mattone per la Mensa” di Garin  („Egy tégla menza”
Garinnak). Ebben a városnegyedben rengeteg bennszülött gyermek él, gyakran  nincs mit enniük, éheznek!
Ezen szolidaritási akcióban részt vesz a gyermekek és a fiatal bennszülöttek neveléséhez való jog keretében
az Unicef és a Gabriel Delta  & the Hurricane blues együttes. 
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    A Buskers fesztiválon két ponton találkozhatnak a művészek és a közönség a fesztivál kívüli órákban: a
Buskerhousban  és  a  Buskergardenben,  ahol  csemegézni,  szomjat  oltani  lehet  és  koncerteknek,  egyéb
improvizált előadásoknak lehetünk szemtanúi, valamint az dómtól 500 méterre található Buskergardenben a
felállított „Espressioni in Tempo Reale” keretében az  open air kiállításban lehet gyönyörködni. A Milonga
Ultima Curda tevékenység keretében belekóstolhatunk az argentin tangóba, a salsába, a karaibi táncokba
stb.
   A Buskerhous a Schiatti téren, a zöld övezetű Szent Pál bódé területén  (Chiostro di S. Paolo) és este 19-
kor nyílik meg a közönség számára: a fesztivál előtti és utáni órákban elsősorban művészek és a közönség
találkozó helye. Paolo Bertelli szervezésében a Musicando Blus Projekt keretében több blues-koncertet lehet
hallani.  Éjfél  után  maguk  a  fesztivál  művészei  nonstop  előadásokkal  szórakoztatják  a  közönséget,  és
programon  kívüli  egyéb  műsorok  szolgálnak  a  nézők,  hallgatók  szórakoztatására.  Itt  kötelező  táncolni!
Áthágva mindenféle nyelvi korlátot egy élő „csináld magad” múzeummá válásnak lehetünk szemtanúi.
   Hazánkat a  Gitárduál (Antal Éva, Rajczy Ádám)  és a Gyöngyharmat együttes (Kovács László – az
együttes fiatal vezetője, karmestere; Varga Veronika, Siklósi Rozália, Varró Márk) képviseli:
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   Mivel  tegnap  (aug.  23-án)  a  késő  esti,  éjszakai  órákban  nem  találtuk  a  Gitárduált,  így  csak  a
Gyöngyharmat együttesről tudtam fényképet készíteni:

Fotó © Dr. Bonani Tamás-Tarr Melinda

Fotó © Dr. Bonani Tamás-Tarr Melinda
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   Ma, augusztus 24-én jutott hozzám az együttestől származó szórólap, aminek köszönhetően megtudtam,
hogy  Siklósi Rozáliáról és nem «Siklós Rozáliáról» van szó, mint ahogy tévesen az olasz műsorfüzetben
olvasható:

  

Mivel  a  legnagyobb  előkészületek  ellenére  is
bekövetkezhet  bármilyen  technikai  hiba,  így
történt  másnap  velem  is:  fényképezőgépem
felmondta a szolgálatot.  Szerencsémre férjem
is  fényképezett,  s  így  átvállalta  fotóriporter
szerepet.  Íme  a  továbbiakban  az  általa
kattintott nappali és éjszakai pillanatok az utcai
zenészek  fesztiváljáról.  Az  újabb  felvételeket
kezdjük  hazánk  zenészeivel,  a  Gyöngy-
harmattal és a Gitárduállal:

 Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto
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Gyöngyharmat:

    

 

                 Fotók © Dr. Bonani Gian Oberto
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Gitárduál:

Antal Éva, Rajczy Ádám  
Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto

Fotók © Dr. Bonani Gian Oberto
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   És most következzenek a többiek:
 

Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto                                            Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto

 

                   Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto                                       Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto

                 Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto                                               Német-lengyel  zsidó zenepáros 
                                                                                                             Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto   
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                     Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto                                               Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto      

   

                     Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto                                              Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto      

  

                   Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto                                                 Fotó © Dr. Bonani Gian Oberto     
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Végül íme a meghívott művészek teljes listája:

Nota: Cikkem szövegének és  a  lefényképezett oldalak, oldalrészletek  forrása a rendelkezésemre álló műsorfüzet: 
20. Ferrara Buskers  Festival, Edizione 2007, Ferrara

Link: 
Gyöngyharmat:
http://www.kalota.hu 

Ferrarai Nemzetközi Buskers fesztivál
http://www.myspace.com/ferrarabuskers 

Veszprém: Utcazene fesztivál – 2006
http://www.veszprem.hu/Kult%C3%BAram%C5%B1v%C3%A9szet/Utcazenefesztiv%C3%A1l/tabid/710/Default.aspx
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VISZONTLÁTÁSRA SZEPTEMBERBEN A FERRARAI
HŐBALLON FESZTIVÁLON!

(2007. szeptember 21-30.)

©  B. Tamás-Tarr Melinda
OSSERVATORIO LETTERARIO

Ferrara 

A cikk lezárva:
2007.  augusztus 24. 16:27

Fényképes frissítés:
2007.  augusztus 26. 18:47
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