A Quintia Zenekar

Három ikerpár a rendezvényen

Ismét zsúfolásig megtelt a nagyterem

Világklub-est Budapesten: zene, ének, tánc, humor

Irodalmi fórum alakult – Öt hang, öt hangszer, öt nő
– Ezer torokból szól majd a magyarnóta
Érdekes emberek, izgalmas történetek, kiváló elõadók, zene,ének, tánc, humor – minden mûfaj bõséges mennyiségben
szerepelt a legutóbbi Világklub-rendezvényen, amelyet a budapesti Kossuth Klubban rendeztek nemrégiben. Zsúfolásig
megtelt a terem, amikor a szokásos videoklippel (Ott, ahol zúg az a négy folyó) útjára indult a mûsorfolyam, Dávid Viktória és Tarics Péter konferanszok közremûködésével, akik köszöntötték a messzi távolból érkezõket, majd Nagyváradi-Kis
Anna rövid filmjét nézték meg a jelenlévõk az eddigi négy Világtalálkozóról.
Ezt követõen Kabarcz Zoltán jelentette dolgozásai szerepelnek, de találhatók dalok szerzeményét, a Hajrá magyarok! címû dalábe, hogy vezetésével megalakult a Világklub a világ több pontjáról, illetve kortárs dunaúj- nak videoklipjét nézhették-hallhatták meg a
Irodalmi Fóruma, azzal a szándékkal,hogy városi zeneszerzõ mûvei is. Tagjai zömmel jelenlévõk; Székely Lászlóné és Koleszár
szerte a nagyvilágból összegyûjtAndrásné, mátészalkai és
sék az irodalmi jellegû alkotásokat,
kisvárdai elnökök a jövõ évi
megismerjék a szerzõket, s alkalIkrek Világtalálkozójának
manként lehetõséget adjanak a beprogramjait jelentették be, s
mutatkozásra. Ezután egy jeles
bemutatták vendégeiket,
vendéget szólított a mikrofonhoz:
többek között Repcsák Abiifj. Fekete István amerikai-magyar
gél, a IV. Magyar Világtalálkoírót, aki Chicagóból érkezett, s
zó Szépe verseny gyõztesét, s
több mint húsz könyv szerzõje, és
ikertestvérét. Az újonnan alaa VUK, a Tüskevár, a Bogáncs, és
kult klubvezetõk közül Kalóz
még sok más kiváló regény szerzõZsóka (Szentendre) és Erõs
jének, Fekete Istvánnak a fia. KérErzsébet, Smoenjala, (Kanári
Nagy Anna
désekre válaszolva életének fontoszigetek) mutatkozott be.
Irmes Zsolt
Kárpátaljáról
ifj. Fekete István
sabb állomásait ismertette, majd elA mûsor második részémondta, hogy magyarországi tartózkodása ének-zenei tanárok: Beke Beáta (ének, gitár, ben nagy siker fogadta a már a Világtalálkosorán õrzi és ápolja édesapja életmûvét, s ütõhangszerek); Kurina Laura (csel- zón is megismert Hungaro zenekar dalait,
részt vesz saját könyveinek bemutatóin.
ló,ének); Németh Irma ( ének, hárfa, furu- Borhi Miklós és Herbály Péter elõadásában.
Ezután a Fejér megyei Világklub-elnök, lya); Péter Kata (ének, fuvola, furulya); Majd bejelentették, hogy az idei Világtaláldr. Gubánné Pintér Annamária mutatta be Pocsai Mária ( ének, citera, hegedû.
kozó programját, „Ezer torokból a 10 legnépa szûkebb pátriájából, Dunaújvárosból érszerûbb népdal…” folytatva, jövõre a 10 legkezõ Quintia Zenekart, amelynek mûsorát
népszerûbb magyar nótát adják elõ különvastaps fogadta. A zenekar elõször jelenlegi
bözõ csoportok, együttesek – ennek ízelítõformájában 2011. július 24-én, a dunaújvájeként egy kis magyar nóta összeállítást
rosi Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek
hallhattak a jelenlévõk, amelynek szereplõi
Háza felkérésére lépett fel, azóta sorra kapvoltak: Tolnai Mari, Nagy Anna Kárpátaljáják a meghívásokat, egyre ismertebbé válról, Nógrádi Tóth István és vendégei, S.
tak,népszerûségük folyamatosan növekNagy Zsuzsi és Csáki Tibor dalénekesek.
szik, s a közeljövõben egy kaliforniai koncert körút is szerepel a terveik között. Mûsoruk népzenei-világzenei jellegû, repertoárjukban elsõsorban magyar dallamok felÚj klubvezetõk, Kalóz Zsóka és Smoenjala
A színpad hátulnézetbõl

A program további részében a MagyarOrosz Nemzetközi Gazdasági Fórum és Üzletember-találkozóra nyújtott át meghívót Újhelyi Sándor fõszervezõ, majd a Világklubvezetõk közül mutatkoztak be néhányan,illetve számoltak be programjaikról. Így a többi között Pörneki András, Jász-NagykunSzolnok megyei elnök elmondta, hogy nemrégiben a mezõségi társklubnál járt, s felkereste Wass Albert szülõházát is, s azt ott készített képeket vetítette le a közönségnek;
Irmes Zsolt, Veszprém megyei elnök saját
2014/ 4. szám

S. Nagy Zsuzsi és Csáki Gábor

Remek, nótázó hangulatban ért véget a Világklub estje.
Világklub-infó
Fotók: Gorzó Rita
AMERICAN HUNGARIAN PANORAMA
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