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Ініціатива
»Солідарність«

Ініціатива »Солідарність«
У зв’язку з початком війни Росії проти України театр та оркестр
Хайдельберга відкривають свої двері для митців, які були
змушені покинути територію України. Окрім вистав »вільної сцени«
Гайдельберга та власної режисури Гайдельберзького театру
влітку цього року ви також почуєте голоси колег з України, які у
такий час мають обов’язково бути почутими. Крім того ви зможете
насолодитися ексклюзивним виступом колективу музичних театрів
у залі Marguerre.

Неділя, 12 червня, 19:30 зал Marguerre

Fidelio – Фіделіо

За декілька днів до вторгнення Росії в Україну у Київському
муніципальному академічному театрі опери і балету відбулася
прем’єра грандіозної інтерпретації опери Людвіга вана Бетховена
»Фіделіо«. Події у цій досить сміливій інтерпретації режисера
Андрія Маслакова відбуваються у часи сталіністської диктатури,
та виявляються майже пророчими, зважаючи на страшні події, що
почалися 12 днів пізніше. Слід зазначити, що ця опера готувалася
до року Бетховена 2020 року у Києві, а через пандемію коронавірусу
показ прем’єри відбувся лише 12 лютого 2022 року. Подальші
вистави не були показані у Києві через початок війни.
Після організованого театром і оркестром Хайдельберга
заходу »Солідарність« 13 березня 2022 року, що має посприяти
культурному обміну та служити знаком солідарності плануються
покази театрального та оперного мистецтва з України. Захід буде
організований суспільними силами – українські оперні співаки
разом з представниками оперного хору та філармонічного оркестру
Хайдельберга виконають оперу »Фіделіо« під керівництвом Андрія
Маслакова.
Диригент Сергій Голубничий
Режисер Андрій Маслаков
Костюми, відео Анастасія Маслакова
А також виконавці Modern Music Theater Kyiv, хор театру і оркестру та
філармонічного оркестру Хайдельберга

Вівторок, 14 червня, середа, 15 червня та п’ятниця, 17 червня, 19:00

Little World War

Українські митці у вигнанні – вистава та пісенний вечір англійською
мовою з перекладом наживо.
Покинувши Україну та знайшовши притулок у Берліні через початок
війни в Україні, команда митців почала працювати над виставою
»Little World War«, у якому цікаво, зворушливо, з музикою та навіть
гумором змальовується вимушена еміграція. З початку квітня цей
колектив підтримує театр Пушкіна, який додав свій власний матеріал
до виставu. (Після показу відбудеться розмова з режисерами)
У головних ролях Марина Bанєєва, Ольга Кривошеєва, Андрій Bанєєв,
Олександр Кривошеєв
У ролях Лізи Пауліне Вагнер, Леі Свеньї Дітріх, Йонаса Флеммерера,
Константина Буххольца, Франциски Якобі, Григорія Попова, Євгена
Цегуткіна, ансамбля театрів WHEELS, суспільства wheels e.V.
За підтримки фонду »Erinnerung, Verantwortung, Zukunft«

Четвер, 23 червня, 19:00

Vom Krieg - Про Війну

Актори драми з України розповідають про життя під час російського
вторгнення
Двомовне читання текстів авторів Київського Theatre of Playwrights – розповіді у протоколах, звітах та щоденниках про втечі, бої,
руйнування та виживання під час війни. За ініціативою драматургині
Анастасії Косодій це читання вже відбувалося у Лондоні та Берліні.
У цьому заході беруть участь члени ансамблів та актори з України.
Драматург / режисер Анастасія Косодій.
Гроші за квитки будуть віддані на пожертву у німецько-українську
спільноту Рейн-Некар

П’ятниця, 10 липня, 19:00

Моторошні легенди

Авторські читання українською та німецькою
Авторка Юлія Мостова об’єднала велику збірку страшних легенд,
яка мала побачити світ 25 лютого 2022 року. Але через війну збірка
не вийшла. Для театрі Хайдельберга авторка переклала уривки
німецькою мовою, які будуть зачитані публіці акторами ансамблів
українською та німецькою мовами. Відбудеться також інтерв’ю з
авторкою.
Авторка/ Перекладачка Юлія Мостова

Четвер- п’ятниця, 5-6 серпня, 19:00

Національний український хор ім. Верьовки
Національний український хор ім. Верьовки – це професійний
український вокальний та танцювальний ансамбль. Хор був
оснований у 1943 році у Харкові для підтримки та поширення
української народної музики та танцю, отримав чимало національних
та міжнародних нагород. Репертуар ансамблю заснован на
українському та міжнародному фольклорі, піснях та танцях.

Квитки:
Продаж квитків у центральній театральній касі за адресою
Theaterstraße 10, 69117 Heidelberg
Контактний телефон: 06221 / 5820 000 (Пн – Сб 11:00 - 18:00)
E-mail: tickets@theater.heidelberg.de
Вебсайт: www.heidelberger-schlossfestspiele.de
Ціна квитків: 19 € / пільгова ціна: 9,50 €
Квиткова каса відчиняється за годину перед початком кожного виступу.
Початок продажу квитків - 13 березня 2022 р.

