
Täna südaööl tegi Rahvusooper Estonia
avalikuks hooaja mängukava
Täna, 1. märtsi südaööl tegi Rahvusooper Estonia avalikuks
sügisel algava 115. hooaja mängukava ning alustas uue hooaja
piletimüüki.

Rahvusooperi 115. hooaja juhatavad 14. augustist alates sisse
Leonard Bernsteini menumuusikali „West Side Story“ etendused.
Augusti lõpus toimuv traditsiooniline Vana Tallinn Gala on sel
aastal pühendatud helilooja Pjotr Tšaikovski 180.
sünniaastapäevale. Hooaja pidulikuks avaetenduseks on 4.
septembril Giuseppe Verdi ooper „Jeanne d’Arc“.

Esimese uuslavastusena jõuab 25. septembril lavale Gaetano
Donizetti koomiline ooper „Don Pasquale“. Sügishooaja
balletisündmusena toob Eesti Rahvusballett vaatajateni
kummarduse Pjotr Tšaikovskile: lühiballettidena jõuavad
lavale George Balanchine’i „Serenaad“ ja Mai
Murdmaa „Tšaikovski 6. sümfoonia“.

Kontserdihooaeg saab alguse 17. oktoobril Peeter Liljele
pühendatud mälestuskontserdiga. Pühadeaega mahuvad veel
traditsioonilised hingedepäevakontsert, kus peateosena
kõlab Fauré reekviem, jõulukontsert, millega tähistatakse
Beethoveni 250. sünniaastapäeva, ja vana-aastaõhtul Georg
Otsale pühendatud Estonia ball – Mister X.

2021. aasta algab ooperisündmusega: 29. jaanuaril esietendub
Verdi klassikapärl„Trubaduur“, mille lavastabNeeme Kuningas.
11. ja 13. veebruaril kõlab aga kontsertettekandes Mozarti üks
esimesi suurejoonelisi oopereid „Idomeneo“, mille helilooja lõi
kõigest 22-aastaselt. 26. märtsil esietendub Maurice Raveli kogu
perele mõeldud lühiteoste õhtu „Ravel:Ravel“, mille esimeses
osas kõlab lüüriline fantaasia „Laps ja nõidus“ ning teises
tantsulavastus „Hane-ema“. 29. aprillil toimub
traditsiooniline rahvusvahelise tantsupäeva gala, kus jagatakse
MyFitnessi tantsuauhindu, ning hooajale paneb lustliku punkti 28.
mail esietenduv Franz Lehári operett „Lõbus lesk“, mille toob
lavale brasiilia lavastaja André Heller-Lopes.

Ka sel hooajal rändavad estoonlased mööda maailma ringi.
Esinetakse Veneetsias Tšaikovski balletiga „Pähklipureja“
ja Peterburis Mozarti ooperiga „Figaro pulm“, lisaks jõuab meie
idanaabriteni kaunis sümfooniakontsert. Rakvere spordihoones
etendatakse balletti „Luikede
järv“, Pärnu kontserdimajas, Ugala teatris ja Paide Muusika- ja
Teatrimajas mängitakse lastemuusikali „Buratino“. Ballett „Tramm
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nimega Iha“ jõuab Ugala teatrisse ja Haapsalu Kultuurikeskusesse
ning Tšaikovski muusikale loodud lühiballetid sõidavad
külla Jõhvi kontserdimajja.

Rahvusooperi uue hooaja piletimüük läheb lahti teatrikuu alguses
1. märtsil. Uudisena pakutakse muusikateatri austajatele 115.
hooaja etendustele seeriapileteid, mille valiku on teinud 4 tuntud
estoonlast: ooperiprimadonna Helen Lokuta, balletisolist Ketlin
Oja, dirigent Risto Joost ja ooperisolist Jassi Zahharov. Igaüks
neist on Estonia mängukavast välja valinud erineva komplekti oma
lemmiklavastustega.
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