
Estonia teater ratastel
Sel hooajal viib Rahvusooper Estonia etendusi tervelt seitsmesse
Eesti linna: Tartusse, Pärnusse, Viljandisse, Haapsallu, Jõhvi,
Paidesse ning Rakverre. Üheskoos ooperite, operettide ja
ballettidega sõidavad mitmele poole kaasa ka lastele ja noortele
mõeldud haridusprojektid, mis tutvustavad teatrimaailma lähemalt
nii kõige pisematele kui ka veidi suurematele huvilistele.
Oktoobrikuus astub Eduard Tubina ballett „Kratt“ sisse Paide
muusika- ja teatrimajja (23.10), Viljandi Ugala teatrisse (27.10)
ning Pärnu kontserdimajja (30.10). Noorematele balletisõpradele
toome Paidesse kaasa ka haridusprojekti „Balletilugu“, milles
tutvutakse ajalooga, vaadatakse põnevaid etteasteid ning õpitakse
selgeks üks tants.
14. novembril kõlab Pärnu kontserdimajas maailma ooperilavadel
harva mängitud ooper, emotsionaalselt haarav, psühhopõneviku
vormis teos - Erich Wolfgang Korngoldi „Surnud linn“. Seevastu 21.
novembril muutub Rakvere spordikeskus pidulikuks teatrisaaliks,
sest ettekandele tuleb tõeline ooperiklassika - Giuseppe Verdi „La
traviata“. Rakveres rõõmustame ka oma kõige väiksemaid fänne,
sest Rakvere linnavalitsuse valges saalis leiab aset „Kontsert kõige
pisematele“ (24.10). Populaarse beebikontserdiga reisime
otseloomulikult ka Tartusse (08.01) ning Viljandisse (29.04).
Advendiaega tähistame rahvusooperi armastatud jõulukuu
traditsiooniga - Pjotr Tšaikovski balletiga „Pähklipureja“. Sel aastal
viime igihalja muinasloo kingituseks nii Tartu Vanemuise teatrisse
(08.12) kui ka Jõhvi kontserdimajja (11.12). Tartlasi tervitame ka
uue aasta alguses, mil publiku ette jõuab vaieldamatult viimaste
hooaegade kõige menukam muusikal „Viiuldaja katusel“ (08.01).
Külalisetendusi jagub ka kevadesse - Helgi Sallo ja Hans Miilberg
sõidavad kontsertetendusega „Operetikuningas Imre Kálmán“
Paide muusikaja teatrimajja (04.03), Pärnu kontserdimajja (11.03)
ning Jõhvi kontserdimajja (01.04). Lastega saavad aga 8. märtsil
Rakveres kokku Pipilota Viktuaalia Rullkardiine Piparmünta
Eefraimitütar Pikksukk, Härra Nilson, Tommy ja Annika ning paljud
teised krutskeid täis tegelased.
Üheks hooaja erilisemaks väljasõiduks on 19. märtsil Pärnu
kontserdimajas toimuv „Ooperigala - Georg Ots 100!“, millega
Estonia tähistab silmapaistvaima Eesti ooperilaulja 100.
sünniaastapäeva. Üle-eestilise ringreisi lõpetame hoogsalt ja
kõikidele tuntud meloodiate saatel „Viiuldaja katusel“ etendusega
Viljandi Ugala teatris (29.04).
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