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Eesti rahvusballett tähistab
tänavu Eesti balleti 95. aasta-

päeva ja sõidab sel puhul 26.-
29. septembrini ringreisile.

Läinud hooaegadel tut-
vustas rahvusballett end esi-
mest korda Hiinas, Itaalias ja
USAs, ent olulise osa hooajast
moodustavad ka ringreisid
Maarjamaa linnadesse.

Pärnu ja Jõhvi kontserdi-

majas, Paide kultuurikeskuses
ja seejärel koduteatris Esto-
nias tuleb ettekandele suure-
jooneline galakontsert, mis
annab läbilõike rahvusballeti

kogu repertuaarist: Tðaikovs-
ki ,,Luikede järvest" kuni Mac-
Millani ,,Manoni" ning Eduri
ja Aintsi ,,Modigliani - neetud
kunstnikuni" välja. Ringreisil
osaleb üle 40 tantsija ja täna
õhtul võib neid näha Pärnu
kontserdimaja laval.

Eesti rahvusballeti kunsti-
line juht Toomas Edur rääkis,
et kaasa reisib märkimisväär-
ne osa trupist, milles on üld-
se kokku 59 inimest, ja see on
kollektiivile tore ning meele-
olukas väljasõit.

"Käime nii igal aastal, see
on meile hea võimalus tulla
ja näidata, mida teeme. Näi-
tame oma parimaid tantsijaid
ja seda, mida saame, sest kõi-
ki etendusi ei anna majast
välja tuua. Tahame viia tant-
sukunsti võimalikult paljude
eestimaalasteni," ütles ta.

Galakontserdile on Eduri
sõnutsi valitud põnevamad
numbrid, mis võiksid publi-
kule meeldida. On püütud te-
ha kollaaþ, kus oleks nii ro-
mantilisi kui teistsuguseidki
numbreid. "Paljud on meile
öelnud, et väga tore on näha

korraga kõiki ballette, mida
meil on pakkuda," rääkis ta.

Edur, kes on oma tantsi-
jakarjääri jooksul peaaegu
kõigis neis ballettides peaosi
tantsinud, kinnitas, et tantsi-

jana on ta igas tükis leidnud
midagi põnevat. "Ühel päeval
tahad teha rolli "Romeos ja
Julias", teisel pigem draama-

näitlejalikku Modiglianit. Va-
hel tahad olla kunstnik, vahel
ennast lihtsalt välja tantsida

ja näidata oma tehnikat. Meil
on kõike näidata. Usun, et
kõik, kes tulevad, saavad
naudingu," avaldas ta.

Eesti balleti algusajaks
loetakse 1918. aastat, kui Es-
tonias loodi esimene palgali-
ne tantsutrupp. Esimese õh-
tut täitva balletilavastuseni
jõuti 1922. aasta 28. sep-
tembril, kui lavale jõudis Leo
Delibes'i ,,Coppelia".


