RYGA. OPEROS IR BALETO TEATRAS. OPERA
“NABUKAS”
Programa:
G.Verdi „Nabukas“‚ 4 veiksmų opera. Veiksmas vyksta 587m pr.Kr Jeruzalėje, vėliau Babilone.
Jeruzalė-Saliamono šventykla. Joje susirenka judėjai, apsupti Nabuko armijos. Tarp jų ir Babilonijos
karaliaus duktė Fenena. Judėjos karaliaus Sedekijo sūnėną Ismaelį, šiam būnant Babilone, pamilsta
Abigailė, Nabuko duktė. Atstumtoji Abigalė ikalina Ismaelį, bet jį išgelbsti Fenena ir slapta vyksta su
juo į Jeruzalę. Tuo tarpu į šventyklą jau veržiasi babiloniečiai, tarp jų ir kerštingoji Abigale. Ji pažada
Ismaeliui ir jo tautai laisvę, jei pastarasis dėl jos išsižadėtų Fenenos. Vyriausiasis kunigas Zacharijus
grasina nužudyti Feneną, tačiau Ismaelis sulaiko jo ranką. Nabuko kariai užima šventyklą. Babilono
karaliaus rūmuose Abigale suranda raštą ,paliudijanti, kad ji –neteisėta abuko duktė, pagimdyta
vergės. Tai dar labiau sustiprina neapykantą Fenenai. Tėvui išvykus kariauti Abigale pasitelkusi
klastą ir melagingai paskleidusi žinią apie Nabuko mirtį, nori jėga iš Fenenos atimti kareliškąjį
vainiką. Staiga sugrįžęs Nabukas pasiskelbia dievu. Zacharijus gąsdina jį dievo bausme. Tuo metu
trenkia perkūnas ir nuplėšia karaliui nuo galvos vainiką. Nabukas išprotėja. Užsidėjusi vainiką
Abigailė karaliauja. Ji parengia žydams ir Fenenai mirties nuosprendį. Nabukas praradęs sveiką
protą jį pasirašo. Sąmonei prašviesėjus jis maldauja Abigalės, kad ši pagailėtų jo garbės ir Fenenos
gyvybės. Abigailės kerštas nepermaldaujamas. Nabukas sveiksta, protas šviesėja Apimtas sielvarto
karalius puola ant kelių ir meldžiasi judėjų dievui prašydamas atleidimo ir prisiekdamas jį garbinti.
Su ištikimais kariais skuba gelbėti Fenenos ir pasmerktųjų. Nabuko šlovina Izraelio Dievą, Abigalė
apimta nevilties išgeria taurę nuodų…
12:00 val. išvykimas iš Šiaulių. Keliaujame į Rygą.
Atkeliaujame į Latvijos širdį – Vecygą. . Ekskursija -pasivaikščiojimas po istorinį Rygos
senamiestį Susipažinsime su prie Dauguvos prigludusia Rygos pilimi, Rygos katedraišsiskiriančia dydžiu ir puošyba bei vargonų skambesiu garsia visoje Europoje .Pamatysime
šimtmecius menančią Rygos Rotušės aikštę su naujai atstatytais Rotušės rūmais,
Juodagalvių pirklių gildiją, Pamatysime ir kitus pastatus liudijančius miesto istoriją,
gynybinės sienos likučius su Parako bokštu. Apsilankysime Farmacijos muziejuje * kuris
įsikūręs gyvenamajame 18 amž pastate.Muziejaus ekspozicijose atsispindi farmacijos ir
vaistinių įkūrimo istorija. Farmacijos muziejus atskleis viską apie juodosios vonios
paslaptis .Galėsite pamatyti alhemiko šou nei paragausite juodojo balzamo Po ekskursijos
19 val. Latvijos Nacionalinės Operos teatre žiūrėsime operą “NABUKAS”
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – 15Eur
Į kelionės kainą įskaičiuota:

*Kelionė patogiu autobusu
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa
*Kelionės organizavimas
Papildomos išlaidos :
Bilietai į operą -8Eur /žm
*Farmacijos muziejus, ekskursija, juodojo balzamo degustacija 4Eur (išankstinė
rezervacija)
Pastaba. Ekskursijos objektų rodymo eiliškumas, kainos gali keisis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA 841399544, 864219000 Vadybininkė Ieva Krivickienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

