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TNOB "Oleg Danovski" Spectacole in weekend si premiere in toamna

"Cavalleria Rusticana", "Paiate" si "Don Quijote"
106

Stagiunea 2012-2013 a Teatrului National de Opera si Balet (TNOB) "Oleg Danovski" continua
spectaculos in acest sfarsit de saptamana, cu doua reprezentatii de opera, "Cavalleria Rusticana" si
"Paiate", ce vor avea loc sambata seara, dupa ora 19.00, si piesa de balet "Don Quijote",
programata duminica, la aceeasi ora. Biletele se pot procura de la casa de bilete din incinta
teatrului, astazi, intre orele 11.00 si 16.00 si in seara spectacolelor dupa ora 18.00. Preturile biletelor
sunt cuprinse intre 15 si 30 de lei, iar pentru elevi si studenti biletul costa 10 lei. 

OPERÃ PENTRU SÂMBÃTÃ  Seara de sambata este rezervata operei la TNOB "Oleg Danovski",
iar directorul general al institutiei, soprana Daniela Vladescu, garanteaza o seara speciala cu cele
doua piese "Cavalleria Rusticana", dupa Pietro Mascagni, si "Paiate", dupa Ruggiero Leoncavallo:
"Prin distributia celor doua piese de balet este garantata o seara reusita, sub bagheta maestrului
elvetian Salvatore Cicero. Vor mai fi si trei invitati de seama in randul solistilor, precum Alfredo
Pascu, Stefan Ignat si Ionut Pascu, din Bucuresti. Distributia este una optima pentru cele doua
titluri, completata de solistii Teatrului: Razvan Sararu, Catalin Toropoc, Elena Rotari, Lucia
Mihalache si Doru Iftene. Urmeaza sa aflam reactia publicului, care speram ca va fi unul consistent.
In ultimul timp am innoit repertoriul si am introdus multi artisti tineri in trupa, spre a putea atrage
publicul tanar, pe prezenta caruia mizam in cele doua seri si nu numai. O sa incercam sa analizam
cu grija parerea spectatorilor cu mici chestionare atasate la bilet", a declarat directorul general
TNOB "Oleg Danovski", Daniela Vladescu.

BALETUL "DON QUIJOTE"  Duminica seara este randul baletului sa onoreze sala, prin piesa Don
Quijote, dupa Ludwig Minkus. Aceasta este cea de-a doua prezentare a piesei, dupa premiera din
luna iulie, o realizare de exceptie sub indrumarea coregrafului Mihai Babuska, de la Opera Romana,
si a scenografei Adriana Urmuzescu. Rolurile principale vor fi interpretate de solistii asiatici Takahiro
Tsubo si Risa Mochizuki din Japonia, precum si Jeonil Yoon din Coreea de Sud. In celelalte roluri
vor interpreta solistii Eliza Maxim, Aliss Tarcea, Amalia Mindrutiu, Ovidiu Lintzmaier, Cezar Buculei,
Mihai Paslaru si Diana Ionescu. Acest spectacol va fi pus in scena de trupa Teatrului si la Oradea, in
incheierea festivalului "Toamna Oradeana", pe 10 octombrie.

PREMIERE DE TOAMNÃ  Directorul Teatrului a mentionat faptul ca aceasta stagiune care a inceput
mai devreme ca de obicei va aduce publicului constantean un program complex si de calitate, in
care se vor regasi, bineinteles, si premiere. "Stagiunea noastra a debutat anul acesta putin mai
devreme decat la alte teatre din tara pentru ca noi trebuie sa demonstram ca meritam sa existam,
printr-un program diversificat si de calitate. La sfarsitul lunii, pe 29 septembrie, vom avea o premiera
din punct de vedere coregrafic, o abordare diferita si mai dinamica a piesei de balet "Cenusareasa".
De asemenea, in cadrul celei de-a 38-a editii a Festivalului International al Muzicii si Dansului, pe 14
octombrie, in deschidere, va avea loc premiera muzicalului "My Fair Lady", iar in incheierea editiei
festivalului, va fi pus in scena un poem coregrafic cu balet si cantec frantuzesc, sub coregrafia
maestrului Horatiu Chereches", a mai declarat directorul general TNOB "Oleg Danovski", Daniela
Vladescu.
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