TISKOVÁ ZPRÁVA
Iva Bittová bude slavit s dětmi v Národním divadle moravskoslezském!
V Ostravě 9. září 2013
U příležitosti nadcházejícího 20. výročí založení Operního studia NDM přijala pozvání ke
společnému projektu vynikající zpěvačka a houslistka Iva Bittová.
V pondělí 16. září čeká návštěvníky Divadla Antonína Dvořáka výjimečný zážitek: společný koncert
Ivy Bittové a dětí z Operního studia NDM. Během večera zazní autorské skladby Ivy Bittové pro
děti, které budou střídány sólovými výstupy známé umělkyně. „V zahraničí jsem spolupracovala s
dětmi už několikrát, zejména v Belgii, a tato umělecká činnost mi přináší velkou radost a inspiraci.
Těší mě, že můžu prezentovat tento druh umělecké práce i v České republice,“ uvádí Iva Bittová a
k programu koncertu dodává: „Většinu kompozic jsem psala jako skici, které mi dávají prostor v
přípravě nastudování programu hodně vycházet z možností a zdatností jednotlivých zpěváčků.
Formujeme celou stavbu koncertního děje při zkouškách, což je vlastně pro mě ta hlavní a
nejzajímavější práce.“
V průběhu slavnostního večera se kromě Ivy Bittové a violoncellistky Ilony Kučerové představí
členové dětského Operního studia NDM pod vedením sbormistryně Lenky Živocké.
Operní studio při Národním divadle moravskoslezském, které je republikovým unikátem, má
nastudovánu řadu dětských oper a jeho členové se ujímají i sólových rolí v opeře, operetě,
muzikálu, činohře a baletu NDM. V přípravce pracují děti již od 5 let, nejstarší členové mají 18 let. K
velkým projektům, na kterých se Operní studio podílí, patří inscenace Národního divadla
moravskoslezského, např. slavný muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, vánoční hra
Jezulátko nebo další vánoční hra Jesličky svatého Františka Pavla Helebranda, která se již stala
tradiční součástí ostravských Vánoc.
Společný koncert Ivy Bittové a Operního studia NDM se koná v pondělí 16. září v 18.30 hodin
v Divadle Antonína Dvořáka.
Iva Bittová je výjimečná česká hudebnice, která pravidelně koncertuje doma a v zahraničí
(Amsterdam, New York, Londýn, Tokio nebo Barcelona). Ve své tvorbě mísí lidovou hudbu své
vlasti, jazz a současnou hudbu. Ona sama nazývá svůj styl „osobní lidová hudba“. Iva Bittová v
sobě tak spojuje neopakovatelný hudební jazyk, zdobený zlatým hlasem a vynikající hrou na
housle. V r. 1999 se společně s belgickým dětským sborem zúčastnila festivalu OORSMEER v
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Belgii. Vystoupení se dočkalo velkého diváckého ohlasu a tento koncert se zapsal do historie
festivalu jako jeden z nejlepších. Více na http://www.bittova.com/cz/
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