ĮSPŪDINGAS SAVAITGALIS KLAIPĖDOJE – KLAIPĖDOS
ELINGE! RICHARD WAGNER „SKRAJOJANTIS
OLANDAS“
Programa:

ĮSPŪDINGAS SAVAITGALIS KLAIPĖDOJE –
KLAIPĖDOS ELINGE RICHARD WAGNER
„SKRAJOJANTIS OLANDAS“
2022.08.06
Trijų veiksmų opera vokiečių kalba

Klaipėdos ELINGAS – unikali uostamiesčio vieta. Elingas įsikūręs
buvusiame Paulio Willy Lindenau laivų statyklos komplekse.
Koncepcijos autoriui ir režisieriui D. Abario, sumaniusiam statyti
operą atvirame ore ant marių kranto, teko prisitaikyti prie
gamtinių sąlygų ir seno, bemaž 100 metų industrinio paveldo. Tarp
žiūrovų „praplaukiantis“ tikras laivas, tūkstančiai litrų nuo
pastolių bokštų krentančio marių vandens ir akrobatiniai triukai
ant lynų. Kostiumai, intriguojantys aliuzijomis į netolimos
praeities masinės kultūros ikonas. Modernios šviesų, dūmų
įrangos ir politechnikos kuriami efektai, pagaliau kerinti R.
Vagnerio muzika, jautriai iterpretuojama iš pajūrio krašto kilusių
talentingų solistų, teatro choro ir orkestro, o garso režisierių
įgarsinta taip lyg opera būtų atliekama teatro salėje – VISA TAI
ŽIŪROVAI PATIRS ĮSPŪDINGAME RENGINYJE – RICHARDO
WAGNERIO OPEROJE „SKRAJOJANTIS OLANDAS“
Išvykimo laikai:

*12.00 Tilžės gatvė stotelė prie KATEDROS
*12.15 Gegužių gatvė stotelė prie AKROPOLIO.
Kelionė į Klaipėdą – vieną seniausių miestų Lietuvoje, VIENINTELĮ Lietuvos
uostamiestį. Apie 15 val. atvykstame į Klaipėdą. Kelionės vadovo lydimi leisimės į
istorinę ir kultūrinę patirtį po įdomiausias Klaipėdos vietas. Susipažinsime su
miesto raida, atrasime skulptūrų gausą – kiekviena jų neša vis kitokią. Aplankysime
žymiausius uostamiesčio objektus, pasivaikščiosime kruizinių laivų terminale. Po
ekskursijos jėgas atgausite apsilankę SENAMIESČIO kavinėje, skanaudami
firminius kavinės sūrio pirštelius*. 21.30 val. Klaipėdos ELINGE trijų veiksmų
opera „SKRAJOJANTIS OLANDAS“. Vaidmenis atlieka Klaipėdis Valstybinio
muzikinio teatro aktoriai ir choro artistai, baleto trupės šokėjai ir mimanso artistai
bei Klaipėdos muzikinio teatro simfoninis orkestras.
Po 160 metų penktoji ir dažniausiai statoma Richardo Vagnerio romantinė opera
„Skrajojantis Olandas“ (1840-1841) apsuko beveik pilną ratą ir sugrįžo prie Baltijos
krantų, kur audringos jūros į Norvegijos Fjordą nublokštam laive kompozitoriui
kaip tik ir trinktelėjo mintis sukurti operą. Siužetu naujai operai kompozitorius
pasirinko seną legendą apie olandų jūreivį, už piktžodžiavimą pasmerktą amžinai
klajoti jūromis vaiduoklių pilname laive tol, kol sielai ramybę sugrąžins
pasiaukojanti ištikimos moters meilė.
Pasibaigus renginiui – kelionė į namus
KELIONĖS KAINA: 24 EUR
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Bilieto į operą kaina 31-51 Eur
*Firminių sūrio pirštelių skanavimas SENAMIESČIO kavinėje 5.70 Eur
INFORMACIJA/REGISTRACIJA
841399544, 860197003, 867088723, 869684064 vadybininkė IEVA BALČIŪNIENĖ
PASTABA UŽSIREGISTRAVUS – apmokėjimas už bilietus privalomas per 3 dienas nuo
registracijos dienos.
*Mokėjimas grynais adresu Vilniaus g. 206, Šiauliai
*Mokėjimas pavedimu – rekvizitai nurodyti www.travelcentre.lt

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

