RODZINNE PORANKI OPEROWE
niedzielne poranki operowe dla najmłodszych
WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2016
Jest to nasza propozycja rodzinnego spędzania wolnego czasu przy muzyce operowej.
• Przygotowane zostały specjalnie dla odbiorców w wieku 3-8 lat.
• Spotkanie prowadzi Pan Libretto – narrator, w którego postać wciela się znany aktor Andrzej Ferenc.
• Spektakle trwają ok. 1 godziny (łącznie z ok. 20-minutową przerwą),
w czasie której przeprowadzana jest specjalna animacja dla dzieci).
• Wszystkie spektakle odbywają się w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej, al. Solidarności 76b.
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Świetna, melodyjna muzyka, piękny śpiew i miłość to pewna receptura na udaną
operę, W naszym spektaklu są także - sztuka pantomimy i udawane czary
wędrownego znachora, czyli tytułowego Dulkamary. Libretto stanowi krótka
opowieść o uczuciach głównych bohaterów: Nemorina -biednego wieśniaka,
pięknej Adiny i sierżanta Belcore. Pan Dulkamara sprzedaje łatwowiernym
ludziom tajemnicze eliksiry, które mają im pomóc w różnych kłopotach.
Muzyczne czary gwarantują melodie Gaetano Donizettiego, między innymi słynna
aria Nemorina „Una furtiva lagrima”, którą chyba każdy gdzieś słyszał.
Narrator- Andrzej Ferenc.

„Cyrulik sewilski” to opera zasłużenie obecna w kanonie kultury europejskiej.
Jej tytułowy bohater, Figaro, poprzez rozmaite fortele pomaga Hrabiemu
Almavivie zdobyć rękę pięknej Rozyny, wychowanicy zazdrosnego Doktora
Bartolo i uczennicy Don Basilia-plotkującego nauczyciela muzyki. Totumfacki
Figaro bywa ikoną kultury popularnej, jego imieniem nazywane są restauracje,
salony fryzjerskie, a nawet gazety. Tematy z jego słynnych arii z oper
Mozarta i Rossiniego, bywają dzwonkami telefonów, są także obecne
w reklamach. Skąd zatem wziął się ów Figaro? Jego postać stworzył
francuski dramatopisarz w XVIII wieku Pierre Beaumarchais, a sławy przydali
mu genialni kompozytorzy: Wolfgang Amadeusz Mozart w operze „Wesele
Figara” i Gioacchino Rossini w „Cyruliku sewilskim”. Narrator- Andrzej Ferenc.
„Szarlatan albo wskrzeszanie umarłych” to pełny tytuł zabawnej komedii
o ludzkich przywarach i uczuciach,
opatrzonej muzyką przez Karola
Kurpińskiego, znanego kompozytora Warszawianki 1831, wielu pieśni narodowych
i utworów na klarnet. Tytułowy Szarlatan, czyli młodzieniec o imieniu Alfons,
używa podstępu aby odzyskać ukochaną i ukarać niegodziwców winnych jego
nieszczęść. Staropolski tekst i lekka forma muzyczna pozwalają bawić się
razem z artystami. Dzięki nim także udawane wskrzeszanie umarłych nie jest
bardziej przerażające niż Halloween. Narrator- Andrzej Ferenc.

Spektakl oparty na słynnej operze Wolfganga Amadeusza
Mozarta
„Czarodziejski flet”. Szlachetna, a momentami dramatyczna muzyka genialnego
kompozytora wyraża porządek świata, ale także marzenie człowieka o miłości.
Wesoły ptasznik Papageno szuka swojej Papageny a książe Tamino szuka
Paminy- córki Królowej Nocy, uwięzionej przez Sarastra. Dobro wygrywa walkę
ze złem dzięki zaczarowanym instrumentom oraz nadziei i wytrwałości
bohaterów. Wystąpią znakomici artyści Warszawskiej Opery Kameralnej, która
specjalizuje się wykonywaniu Mozarta organizując od 26 lat Festiwale
Mozartowskie w Warszawie. Narrator- Andrzej Ferenc.
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