
Natália Horečnán Romeo ja Julia kysyy: Voimmeko löytää
rakkauden? 
Klassikkobaletin uudessa tulkinnassa kuullaan Prokofjevin koskettavaa musiikkiaKlassikkobaletin uudessa tulkinnassa kuullaan Prokofjevin koskettavaa musiikkia

Kansallisbaletin uusi näytäntökausi käynnistyy 26. elokuuta, kun Natália Horečná tuo näyttämölle uuden tulkinnan Shakespearen klassikkonäytelmästä
Romeo ja Julia. Teoksessa kuullaan Sergei Prokofjevin pakahduttavan kaunista, useista balettiversioista tuttua musiikkia.

Slovakialaissyntyinen Natália Horečná on yksi eurooppalaisen tanssiteatterin kuumimpia nimiä. Hänen ilmaisuvoimaisissa ja mielikuvituksellisissa
teoksissaan yhdistyy klassinen baletti ja nykyaikainen näyttämöilmaisu. Hänet on palkittu vuonna 2014 Taglioni-palkinnolla Euroopan parhaana nuorena
koreografina.

Horečná pohtii ajattomassa teoksessaan ymmärtämättömyyttä ja rakkauden puutetta. ”On surullista, että viha on edelleen niin usein vallalla
yhteiskunnassamme. Haluan kuvata teoksellani sitä, miten ja miksi tuo viha ja väkivalta syntyvät”, hän toteaa. ”Meidän pitää oppia omista virheistämme, ja
hyödyntää niitä paremman elämän toivossa.”

Natália Horečnán versiossa Prokofjevin musiikki on muokattu uuteen järjestykseen. ”Olen myös jättänyt joitakin musiikkinumeroita kokonaan pois.
Tavoitteenani on ollut vapautua teoksen vahvasta esitystraditiosta”, hän kertoo.

Teoksen lavastuksen ja puvut on suunnitellut Christiane Devos ja valaistuksen Mario Ilsanker. Julian roolissa nähdään Linda Haakana ja Lucie
Rákosníková, Romeona Ilja Bolotov ja Nikolas Koskivirta, Tybaltin roolissa Samuli Poutanen ja Jani Talo sekä Mercutiona Ruan Crighton ja Antti
Keinänen. Suomen kansallisoopperan orkesteria johtaa Pietro Rizzo.

Uutuusbaletin livelähetys verkossa ja Stadin Stage -tapahtumassa Kansalaistorilla

 Myös Oopperan ja Baletin livelähetykset käynnistyvät syksyn osalta Romeo ja Julia -baletin suoratoistolla lauantaina 3.9. Livestriimaus toteutetaan
yhteistyössä HSTV:n kanssa. Suoratoisto on osa Stadin Stage -tapahtumaa, joka järjestetään Kansalaistorilla 1.–3.9.2016 yhdessä Helsingin
juhlaviikkojen kanssa. Tapahtuma-alueella ja verkossa voi seurata myös HSTV:n oheisohjelmaa baletin teemoista ja taustoista klo 18.30 alkaen.

Stadin Stage -tapahtuma tuo klassisen musiikin ja baletin suoraan kaupungin sydämeen. Torstaina 1.9. Kansalaistorin nurmialueelle pystytettävälle
jättiscreenille suoratoistetaan Helsingin juhlaviikkojen konsertti, pianistisensaatio Lang Langin ja RSO:n esiintyminen viereisestä Musiikkitalosta klo 19
alkaen. Konsertin johtaa Hannu Lintu.

Perjantaina 2.9. Stadin Stagella sukelletaan myös ilmiöksi nousseeseen tubetukseen, kun Juhlaviikot tuo yhteistyössä Tubeconin kanssa vuoden
kiinnostavimmat YouTube-sisällöt Kansalaistorille.

Kaikille avoin ja maksuton tapahtuma kutsuu nauttimaan kulttuurielämyksistä loppukesän hämärtyvissä illoissa vaikka piknikeväiden kera.

Natália Horečná – Sergei Prokofjev: Romeo ja Julia

Ensi-ilta 26.8.2016 klo 19

Muut esitykset 27.8., 31.8., 1.9., 3.9., 8.9., 10.9., 13.9., 21.9. ja 23.9. klo 19 sekä 17.9. klo 14

Maksuttomat teosesittelyt 1.9., 8.9. ja 13.9. klo 18.15

Liput Oopperan lipunmyynnistä ja Lippupisteestä

Livelähetys la 3.9. klo 18.30 alkaen Kansalaistorilla ja verkossa: hs.fi/hstv ja oopperabaletti.fi/stage24

Oopperan ja Baletin lipunmyynti Keskuskadulla 10.–12.8.

Lippuja Oopperaan ja Balettiin voi ostaa tällä viikolla keskiviikosta perjantaihin 10.–12.8. myös Helsingin Keskuskadulle pystytettävästä Kansallisoopperan
ja -baletin uudesta Mobile Music Boxista. Lipunmyynti ja asiakaspalvelu ovat avoinna 10.8. klo 12–17.30 ja 11.–12.8. klo 12–21. Keskuskadulta Mobile
Music Box siirtyy palvelu- ja myyntipisteeksi Tikkurilan torilla lauantaina 13.8. järjestettävään Klassikot torilla -konserttiin.

Lisätietoja: viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen, p. 09 4030 2223, jussi.iltanen@opera.fi (Romeo ja Julia)
viestintäsuunnittelija Emilia Vähätalo, p. 040 832 611, emilia.vahatalo@opera.fi (Stadin Stage)

Suomen kansallisooppera ja -baletti  / Viestintä
viestintäpäällikkö Johanna Järventaus 09 4030 2322
viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen 09 4030 2223 (baletit)
viestintäsuunnittelija Petra Rönkä (oopperat, alkaen 16.8.2016)
viestintäsuunnittelija Emilia Vähätalo 040 832 1611 
viestintäkoordinaattori Tuike Lehko 050 439 2710 

etunimi.sukunimi(at)opera.fi 

www.oopperabaletti.fi

Suomen kansallisooppera ja -baletti on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas
maan ainoa ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta. 
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