LEGENDA Z MLŽNÝCH HOR
Jan Kučera, Jiří Janků, Lenka Chválová
Činohra, opera a balet ve světě ryzí divadelní fantazie.

ŠALDOVO DIVADLO
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Hrají

Kateřina Dušková
Markéta Tallerová, Václav Helšus, Tomáš Váhala,
Annabel Pearce, Stanislava Kozubíková, Miroslava
Časarová, Sergey Kostov, Dušan Růžička, Valeria
Gaona, Mariana Fonseca Torres a mnoho dalších
herců, pěvců a tanečníků.

Určeno pro všechny ročníky STŘEDNÍCH ŠKOL
a 2. stupeň ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z hudební výchovy a literatury.
O čem se dozvíte víc: v přístupném světě fantasy nejmladší
diváci poznají, co dokáže divadelní umění činohry, opery a baletu. Výborná příležitost k setkání s kouzlem všech tří divadelních
druhů, mimořádný syntetický tvar přibližuje divadlo jako živoucí organismus a součást našeho evropského kulturního dědictví.
Co vás bude bavit: strhující hudba v podání velkého operního
orchestru, nespoutaná virtuozita tanečníků, která osvobozuje od
fyzikálních zákonů, a konečně herecké umění, které umí diváka
přenést kamkoli do světa fantazie.
Při návštěvě večerního představení si můžete vyžádat dramaturgický úvod, tematický seminář i setkání
s herci.
Fantasy příběh pro celou rodinu zavede diváky do magického
světa Mlžných hor, kde tři podivuhodné nárůdky zápasí o svobodu a hledají lék proti strachu. Tři děti z osady Buková Stráň
se vydávají na dobrodružnou výpravu za odvahou do Mumlavé
Doliny a Tajného Lesa – neznámých krajin, kde žijí obávaní
nepřátelé. Fantastický svět této inscenace vytváříme spojením
všech tří souborů Divadla F. X. Šaldy: herci a tanečníci se tu
na jevišti setkávají s jedinečnou emocionální silou živé hudby
v podání velkého operního orchestru, sboru i sólistů. Jan Kučera patří mezi nejvšestrannější české skladatele, je uznávaným
tvůrcem v oblasti kompozice symfonické i komorní, instrumentální i vokální, píše scénickou hudbu i opery. Jako dirigent
spolupracuje s předními českými orchestry a natočil celou řadu
skladeb soudobých autorů. Své široké skladatelské rozpětí zde
plně uplatňuje: v situačně přesné scénice s hudebním vtipem,
v barevných plochách, které bohatým filmovým zvukem vytvářejí prostor fantastických světů, v emotivně hlubokých a průzračně melodických operních áriích nebo v dynamických tanečních
pasážích, které přímo vybízejí k pohybové svobodě létajících
Divokých. Choreografka Petra Parvoničová každému z nich
vytvořila přiléhavý pohybový slovník, vycházející jak z charakteru hudebního motivu postavy, tak z osobní povahy tanečníka.
Ve všech velkých scénách propojila pohybem balet s činohrou
i operním sborem. Nechybí ani velkolepé muzikálové finále.
Skutečnou divadelní atmosféru zažijete jedině večer! I večer
hrajeme pro školy, ptejte se na tel. 485 107 836 nebo e-mailem info@saldovo-divadlo.cz na výhody večerní návštěvy
divadla se studenty. Doprovodný program zdarma!
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