uot;Spargatorul de nuci\&quot; ne pregateste de Craciun, la Sindic
Clara si Fritz, cei doi copii ai domnului Stahlbaum, revin pe scena sibiana, in prima saptamana a Lunii
Cadourilor. in zilele de 4, 5 si 6 decembrie vor aduce cu ei intreaga pleiada de personaje fantastice a
baletului "Spargatorul de nuci", pe muzica fermecatoare a compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski.
Spectacolul oferit publicului de Teatrul de Balet Sibiu va "istorisi" prin intermediul dansului, pe scena
Casei de Cultura a Sindicatelor, una dintre cele mai iubite povesti de Craciun a lumii. Clara, Fritz,
Spargatorul de nuci, Zana dulciurilor si Regele soarecilor impreuna cu armata sa distrugatoare se vor
prezenta in fata iubitorilor de balet in doua ipostaze, pentru ca balerinii sibieni au pregatit doua
reprezentatii dedicate adultilor, in serile de 5 si 6 decembrie, incepand cu ora 19, cei mici avand parte de
propria varianta a povestii. Copiii, care nu de putine ori s-au dovedit a fi fanii incontestabili ai acestui
balet, se vor putea delecta cu un "Spargator de nuci" pe intelesul lor, in zilele de 4, 5 si 6 decembrie, de la
ora 11 dimineata, tot la Casa de Cultura a Sindicatelor.
O poveste veche
Teatrul de Balet Sibiu reia, prin intermediul celor cinci reprezentatii, spectacolul care, in aceasta
perioada, face furori pe scenele de balet din lumea intreaga. Spectatorii sibieni vor avea ocazia sa se
pregateasca sufleteste pentru Ajunul Craciunului, seara in care visele micutei Clara prind viata, in fata
bradului impodobit. Spectacolul care are la baza basmul lui E. T. A. Hoffmann, "Spargatorul de nuci si
regele soarecilor " aduce la Sibiu intamplarile "petrecute" intr-un orasel din Germania, in Ajunul
Craciunului. in casa domnului Stahlbaum domneste deja atmosfera de sarbatoare, parintii facand ultimele
retusuri in perspectiva marii sarbatori crestine. Atmosfera de bucurie generala este intretinuta de intreaga
familie, care primeste vizita unchiului Drosselmayer, un personaj usor misterios, care aduce de fiecare
data cadouri interesante, copiilor. De aceasta data, el ii ofera Clarei un Spargator de nuci invesmantat in
uniforma militara, pe care Fritz il strica.
Cu toate acestea, povestea nu se incheie aici, ci abia incepe, pentru ca noaptea, tarziu, jucaria prinde
viata in visele Clarei si de aici se succed cu repeziciune intamplari si personaje fantastice...
Cei care vor sa afle continuarea povestii isi pot cumpara deja biletele de la Casa de Cultura a
Sindicatelor, de luni pana vineri, intre orele 10-16. Pretul unui bilet este de 10 lei, cu o reducere de 50%
pentru elevi, studenti si pensionari.
Cuvinte cheie: teatru balet sibiu noaptea balet germania casa de cultura casa de cultura a sindicatelor
muzica ion posta cadouri teatrul de balet sibiu ski prima uta vand tamplar casa de cultur time
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