
A vándor vokál Berlinben
Bolgdr, qöröq, romdn, howdt és rnagqar dalok a berlini Collegiurn Hunqaricurn színpadán

A fiatal és csinos hölgyekből álló Yándor Vofrál énekes
együttes l990-es megalakulása óta a magyar népzenei
élet ismert formációjává vált. Klubokban, táncházakban
és fesztiválokon lépnek fel, KüIföldi vendégszerepléseik
Jistája is egyre hosszabb és sokszínűbb, Sikereik soro_
zata legúiabban két berlini estével folytatódott, melyek
közül most a berlini Collegium Hungaricum-ban (a ko-
rábbi Magyar Házban) adott koncertjükrőI számolunk
be,

A Vándor Vokál március 3l-én az lzsáft Katalin, Bognár
Szilvia, Fnrl2as Tünde
és Palya Bea alkotta
felállásban Jépett
színpadra, s iavarészt
balkáni (bolgár mace-
dón, görög, szerb,
horvát, cigány és ro,
mán) polifón dalokat
éneke]t, de természe_
tesen egyszólamú
magyar népdalok is
felcsendü]tek, mi
több, megtudhattuk,
hogy az egykori Ma-
gyarország peremte-
riiletein (Erdélyben
és Felvidéken) a századok során a szomszédos kultúrák
hatására, e]szórtan többszólamú magyar dalok is kelet-
keztek,

Az est küiön]egességének számított, hogy a dalok egy
részét német fiatalemberekből álIó négytagú hangsze_
íes együttes kísérte, akik egyébként középkori Zenét ját-
szanak_ Így a kíséret me]lett néhány számot saját reper,
toáriukból is előadhattak, A Vándor Voká] és a német
fiúcsapat, a Tippelklimmer (Vezetőjük: Martin Kleemann) a
mai korra igen jellemzően ismerkedtek meg, Már koráb-
ban hallottak egymásról, különösen az tűnt fe] mindkét
félnek, hogy a Vándor Vokál és a Tippelklimmer nevek
je]entóse igen hasonló a két nyelvben. Ráadásul mind-

két együttes négy főből áll, a férfi-nő arány pedig éppen
egyenlő,,, Ezek után interneten és e-mailen Vették fel a
kapcsolatot, míg végül személyesen is találkoztak
Együtt próbáhak és összeegyeztették Zenéiüket is, En-
nek lett eredménye többek között a beílini fellépésük
i. cdúor Adrrenr a collegium Hungaricum zenei me-
nedzsere búszkén könyvelhette el az egyértelmű közön-
ségsikert, a visszatapso]ást, s a koncertet követő vidám
fogadást, A,z aszíalra kerülő luhsaitot és az olajbogyót a
görög, a tö]tött káposztaleve]eket a román ku]turális in-

tézet, a bort és a po-
gácsát a vendéglátó
magyarok bocsátották
rende]kezésre, de
képviselte magát a
bolgár kulturális inté-
zet is, A fogadás han-
gulatára iellemző
volt, hogy a hölgyek
néhány műsorszám
erejéig csaknem a tel-
ies köZönSéget táncra
perdítették,

Aki még nem isme-
ri, de mindezek után
kedvet kapott a Ván-

dor Vokál dalaihoz, megvásárolhatja legújabb CD-leme-
züket, amely ,.Feljo't t a hold" címmel kapható az üzletekben,
Az érdeklődők a világhálón is találkozhatnak az együttes-
seI. címük, www,datanet. hu/tancha/vandorhu_htm,

A berlini Collegium Hungaricum ezzel a szép estével
is hozzáiárult ahhoz, hogy a berlini német (és magyar)
közönség köze]ebbről megismerhesse néhány Magyar-
országon élő nemzetiség kulturális értékeinek egy fon-
tos rész]etét, Az ilyen és hasonló rendezvények - a nagy
szavak helyett - a vidámsággal és a zenei élménnyel,
teíméSzetes módon teremtik meg a hőn áhított
,,multikulturális barátság" alapjait,

Méhes Márton

A pécsi Lenau Ház
programiából

A Niko]aus Lenau Közművelődési Egyesület és a Fulda-környéki Fal-
vak Köre tiSztelettel meghívia Önt 2001, irjniuS l-ién, pénteken, ló
órára a Lenau Házba (Pócs, Munkácsy u.8.) La tls Miílís fotóművész
,,A németség szakráIis ewléftei Tolnában és Baranyában" című kiállításának
megnyitóiáIa. Megnyitja dr. Galambos-GöIler Ferenc címzetes kano,
nok. A megnyitón közreműködik: a Lenau Ház ega[lázi ftórusa. AkJá|lítás
200I. augusztus 3l-tg látogatható. Nyitva: H-Cs: 8,00- ] ó,00, P:
8.00,14.00.
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