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"Η λίμνη των Κύκνων" από τα Royal Ballet στο Δημοτικό
Θέατρο Λαμίας
Υποβλήθηκε από news_admin στις Παρ, 06/03/2015 - 11:33.
Ημερομηνία: Παρασκευή, 6 Μάρτιος, 2015 - 00:00 έως Τρίτη, 17 Μάρτιος, 2015 - 00:00
Διοργανωτής: Άλλος [1]
ΑΝΤΕΝΝΑ [2]
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης [3]
Κατηγορία: Πολιτισμός [4]
Δημοτική Ενότητα: Δ.Ε. Λαμίας [5]
Διεύθυνση: Υψηλάντη 24
Είσοδος Εκδήλωσης: Γενική είσοδος 15 ευρώ, για άνεργους, φοιτητές, παιδιά και συλλόγους 10
ευρώ.
Περιγραφή:
ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ COVENT GARDEN ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17
ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 21:15
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σε συνεργασία με τον όμιλο Antenna και το Royal Ballet, του διασημότερου θιάσου μπαλέτου της Μεγάλης Βρετανίας, με έδρα τη Royal Opera House στο Covent Garden του Λονδίνου
παρουσιάζουν ζωντανά την Τρίτη 17 Μαρτίου στηνΑίθουσατου Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας στις 21:15 την παράσταση «Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ» του Tchaikovsky σε χορογραφία του Marius Petipa.

Η Λίμνη των Κύκνων, αναμφίβολα το πιο σημαντικό από τα ρομαντικά μπαλέτα και ένας θερμός φόρος τιμής στη δύναμη του έρωτα. Η σαγηνευτική ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που μεταμορφώνεται σε κύκνο,
είναι μια τέλεια σύνθεση χορογραφίας και μουσικής και, παρ’ όλο που ο Tchaikovsky δεν έζησε για να δει την επιτυχία της, η πρώτη μελωδία της είναι συνώνυμη με το ίδιο το μπαλέτο και ενέπνευσε γενιές χορευτών,
ενώ πέρασε στην κουλτούρα όλου του κόσμου.

Από τις πρώτες μέρες του Vic Wells Ballet, η Λίμνη των Κύκνων στάθηκε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Royal Ballet. Στο στήσιμο αυτής της παραγωγής, ο σκοπός του Anthony Dowell ήταν να επιστρέψει σε
μια αυθεντική εκδοχή της χορογραφίας που δημιούργησαν οι μεγάλοι Marius Petipa και Lev Ivanov για το Θέατρο Μαρίνσκι το 1895. Τα σκηνικά της Yolanda Sonnabend αναπαριστούν τη Ρωσική Αυτοκρατορική Αυλή
εκείνης της περιόδου σ’ ένα εμπνευσμένο κράμα ιστορικής ακρίβειας και γοτθικής φαντασίας. Οι σκηνές της αυλής στην Πρώτη και στην Τρίτη Πράξη έχουν μια σκοτεινή μεγαλοπρέπεια βασισμένη στο πολυτελές στυλ
του Carl Fabergé, ενώ οι περίφημες «λευκές» πράξεις στην άκρη της λίμνης είναι γεμάτες ομίχλη, σκιές και φεγγαρόφωτο.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 15 ευρώ γενική είσοδος και 10 ευρώ για ανέργους, φοιτητές, παιδιά και συλλόγους (για προσέλευση άνω των 20 ατόμων). Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από τον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και για την προπώληση των εισιτηρίων, μπορείτε να επικοινωνείτε στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης ημέρες και ώρες γραφείου.
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