TISKOVÁ ZPRÁVA
Ostrava 4. září 2018
MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY MAJÍ ZA SEBOU SOUBORY BALETU A ČINOHRY
Soubory baletu, činohry a muzikálu/operety Národního divadla moravskoslezského zaznamenaly v minulých
dnech mimořádné úspěchy v zahraničí. Balet se třemi choreografiemi reprezentoval kraj, Ostravu i Českou
republiku na Festivalu národů v Itálii a další dva naše soubory uspěly na prvním ročníku festivalu Trans/Misje
příhraničních regionů zemí Visegrádu, Litvy a Ukrajiny v polském městě Rzeszów.
Soubor baletu nastudoval nadčasový program s názvem Od barocca k jazzu a tančil před zaplněným
sálem nádherného divadla ze 17. století v italském Citta di Castello. „Vybrali jsme choerografii Après
rasage české choreografky Reginy Hofmanové na dynamickou hudbu argentinského skladatele Ástora Piazzolly, Barocco polského choreografa Jacka Przybyłowicze na hudbu J.S. Bacha a O Balcão de Amor izraelského choreografa Itzika Galiliho s hudbou Kubánce Péreze Prada,“ připomíná šéfka baletu Lenka Dřímalová. „Tanec je uměním beze slov, přesto přítomnost italských tanečníků Stefana Pietragally a Giacoma
Quatraccioniho byla třešničkou na dortu pro italské diváky. Velký aplaus na závěr představení a spokojenost
ředitele festivalu nám dává naději na možný budoucí návrat souboru do Itálie. Například jsou tu plány na
vystoupení v Modeně,“ netají radost Lenka Dřímalová.
Soubor baletu NDM reporezentoval Českou republiku na 51. ročníku Festivalu národů v Citta di
Castello v Umbrii. V nádherných historických kulisách města vystoupili například zpěvačka Lenny, klavírista
Václav Kasík a Černé divadlo Jiřího Srnce. Ve středu 5. září tam hraje houslista Pavel Šporcl. 6. září zazní
dětská opera Brundibár, která vznikla za války v Terezíně. Přehlídku uzavře 7. září Jihočeská filharmonie.
V polském Rzeszówě sklidily úspěch počiny činohry a souboru opereta/muzikál NDM. Inscenace hry
Christophera Hamptona Řeči léčí (v polském uvedení Niebiezpeczna metoda) v režii Vojtěcha Štěpánka, a
koncert muzikálových melodií a šansonů Edith Piaf v podání Hany Fialové a Tomáše Savky za klavírního
doprovodu Jakuba Žídka. Tajemnice činohry Valerie Hendrychová přijela nadšená „Byl to jednoduše
ohromný úspěch. Po skončení koncertu muzikálových melodií i činoherního přestavení obecenstvo nadšeně
aplaudovalo, dokonce za námi chodili a gratulovali nám! Prostě jsme si asi nemohli přát lepší start do nové
sezóny,“ řekla Valerie Hendrychová.
Výjezdy realizovaly soubory NDM díky finančnímu přispění:
Polsko – Ministerstva kultury ČR, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.
Itálie – Ministerstva kultury ČR, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.
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