
\&quot;Spargatorul de nuci\&quot; - un nou spectacol de balet
Pentru primele zile ale noului an, Teatrul de Balet Sibiu le-a pregatit iubitorilor dansului o poveste veche
de mai bine de un secol. "Spargatorul de nuci" este spectacolul care va avea loc miercuri, 13 ianuarie, de
la ora 19, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Povestea creata de coregraful Valentin Bartes, readuce in
prim-plan magia sarbatorilor de iarna care abia au trecut, pentru ca actiunea baletului se desfasoara in
anul 1830, in Ajunul Craciunului, intr-o casa dintr-un orasel german.
  
  Povestea Spargatorului de nuci
  
  Baletul "Spargatorul de nuci" realizat de coregraful Valentin Bartes, pe muzica lui Piotr Ilic Ceaikovski
spune povestea unei seri de Ajun, petrecute in casa domnului Stahlbaum din Germania. Avand drept tema
principala visul, baletul o aduce in prim-plan pe Clara, fata domnului Stahlbaum, care primeste drept
cadou de Craciun un spargator de nuci. Actul intai al baletului face legatura dintre realitate si visul
Clarei, care este tarata intr-o lupta cu soarecii. in aceasta noapte spargatorul de nuci o ajuta pe fetita in
confruntarea cu rozatoarele, pe care o castiga, trransformandu-se, apoi, intr-un print frumos cu care Clara
pleaca in imparatia dulciurilor. Aici, in lumea dulce, din actul al doilea, cei doi eroi fac cunostinta cu o
serie intreaga de personaje care intretin atmosfera magica printr-o serie de dansuri: spaniol, indian, rusesc
sau un vals al florilor, care o readuc, incet, pe Clara, in realitate.
  
  Spectacolul, o premiera pentru Sibiu, ii are in distributie pe balerinii Reina Amakasu (Clara), Dan Haja
(Spargatorul de nuci), Asami Kasuya (Regina Zapezii si Zana Dulciurilor), Yuki Seki (Regele Zapezii si
Printul), pe langa dansatorii Teatrului de Balet Sibiu, urcand pe scena si cei de la Şcoala de Dans Forever
Dance, Şcoala de Balet Ibi si de la Şcoala de Balet Young.
  
  Magie la preturi accesibile
  
  Sibienii sunt asteptati sa participe la evenimentul organizat de Teatrul de Balet Sibiu, pretul unui bilet
fiind de 10 lei pentru adulti si de 5 lei pentru elevi, studenti si pensionari. Biletele pot fi procurate fie de
la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu, din Parcul Tineretului, fie in seara spectacolului de la Casa de
Cultura a Sindicatelor.
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