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Esmaspäeva, 29. aprilli õhtul 
pakub festivalil elamust Teet 
Kase lavastatud Pjotr Tšai-
kovski ballett "Anna Kareni-
na".  

Lood kirglikest naistest 
"Milano on Euroopas kuns-

tide Meka, võib öelda ka, et 
klassikalise balleti Meka. Kui 
Milano publik kiidab midagi 
heaks, võib öelda, et oled Eu-
roopas läbi löönud, jala ukse 
vahele saanud. Tegemist on 
eratrupiga ja vahest just see 
annab neile julguse teha re-
pertuaari kohta otsuseid, mi-
da reateater ei julgeks. 

Tantsijad on suurepära-
sed: kõik on selleks sündinud 
ja saanud suurepärase koo-
lituse; nad on noored, ilusad, 
temperamentsed," rääkis Kask 
Põhjarannikule enda ja Mila-
no suhtest, millest on sündinud 
pärast "Kareninat" veel samas 
lavastatud "Luikede järv".

Juba praegu võib öelda, et 
Jõhvi publik on "Kareninale" 
tunnustust avaldanud, sest 
etendus on praeguseks peaae-
gu välja müüdud.

Festivali teine tõmbenum-
ber on laupäeval, 4. mail eten-
duv ballett "Tramm nime-
ga Iha". Tennessee William-
si Pulitzeri auhinnaga pärja-
tud näidendi 65. ilmumisaas-
tapäevaks valmis Šoti Balletil 
teosest särav balletiversioon. 
Võimsa dramaturgia ja tantsu-
joonisega loo tõid lavale rah-
vusvaheliselt tunnustatud ko-
reograaf Annabelle Lopez Oc-

hoa ning lavastaja ja režissöör 
Nancy Meckler.

""Tramm nimega Iha" on eri-
line lavastus, sest selle loomi-
sel töötasid koos koreograaf ja 
draamalavastaja. Balleti alu-
seks ei ole muinasjutt, vaid 
üks 20. sajandi silmapaistva-
maid näidendeid. Blanche on 
kõige keerulisem roll, mille 
ma loonud olen, tema tantsi-
mine on suur väljakutse. Sel-
les lavastuses on midagi, mis 
teeb ta ka täna oluliseks," üt-
les Eve Mutso, kes tantsis esi-
etendusel peaosa.

Kõnealuse etenduse muu-
dab eriliseks juba see, et li-
saks dekoratsioonidele ja bale-
riinidele kuuleb saateks män-
gimas ka ehtsat orkestrit. Te-
gu on rahvusooperi Estonia or-
kestriga, mida dirigeerib Kas-
par Mänd.

Jõhvi balletifestivali laste-
gala leiab aset esmalt hoopis 
Rakvere teatris − 27. aprillil 
kell 12. Helen Veidebaumi ju-
hitud gala jõuab aga Jõhvi 5. 
maiks − siis juba festivali lõ-
petama.

Film, näitused, moedemm 
Reedel ja laupäeval näeb 

kontserdimaja kinos Amade-
us balletifestivaliga seoses 
tõestisündinud lugu maailma-
kuulsa tantsija Rudolf Nure-
jevi põgenemisest Nõukogude 
Liidust läände − pealkirja all 
"Valge vares". Filmi režissöör 
on Ralph Fiennes, stsenaariu-
mi kirjutas David Hare.

Esmaspäeval, 29. aprillil 
avatakse kontserdimajas Rün-
no Lahesoo fotonäitus "Eesti 
ballett, 100 aastat ilu ja emot-

sioone". Välja pandud fotod on 
tehtud Eesti rahvusballeti ja 
Vanemuise teatri balletitrupi 
viimaste hooaegade etendus-
telt. Näituse eesmärk on panna 
vaatajad kas või korraks mõt-
lema, mis tegelikult peitub iga 
tabatud hetke taga.

"Iga emotsioon ja foto esin-
dab artistide aastatepikkust 
oskuste lihvimist koolis, proo-

visaalis, lava taga. Samuti õpe-
tajate ja repetiitorite tööd, he-
liloojate/lavastajate/koreo-
graafide ideid ning kostüümi- 
ja lavakunstnike loodud maail-
mu. Kõik selle nimel, et saaksi-
me minna teatrisse ning unus-
tada oma igapäevased tegemi-
sed, nautides juba 100aastase 
traditsiooniga Eesti balletti," 
ütleb autor.
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Laupäeval algab tosinas Jõhvi balletifestival

Võimsa dramaturgia ja tantsujoonisega loo "Tramm nimega Iha" tõid lavale rahvusvaheliselt tunnustatud koreograaf Annabelle 
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Juba sel laupäeval, 27. aprillil algab amet-
likult XII Jõhvi balletifestival, mille peami-
sed magnetid on tänavu Teet Kase etendus "An-
na Karenina" Balletto di Milano ning "Tramm ni-
mega Iha" Eesti rahvusballeti esituses.

Teisel samal päeval avata-
val fotonäitusel "Suurlinna-
haldjad" viivad Kaisa-Maarja 
Pärtel ja Oksana Tralla vaata-
ja rändama igapäeva ilusse − 
tuues balleti Brüsseli tänava-
tele. 

Neljapäeval, 2. mail kell 
10 saab osa pisematele mõel-
dud projektist "Balletilugu". 
Kava esimeses osas õpitakse 

tundma balleti ajalugu ja vaa-
datakse erisuguseid balleti-
numbreid, teises pooles saa-
vad lapsed proovida balletisee-
likuid ja varvaskingi ning õp-
pida Eesti rahvusballeti tantsi-
jate juhendamisel selgeks ühe 
tantsu. 

Balletifestivali raames näeb 
4. mail veel Diana Arno ja Iris 
Janvieri moesõud.


