Opera Seniora: Teatr Wielki zaprasza na czerwcowe
wydarzenia

„Trojan”, Teatr Wielki w Poznaniu, fot.
Michał Leśkiewicz.
W czerwcowym programie koncerty operowe i spektakle baletowe. Seniorki i
seniorzy mogą liczyć na bilety w promocyjnych cenach.
Wybrane wydarzenia:
„Bleee…” – spektakl familijny

4 czerwca, godz. 11.00 i 18.00, 5 czerwca, godz. 11.00
miejsce: Sala im. Drabowicza (Teatr Wielki)
bilety senioralne: 25 zł
Wśród bohaterów osa pozbawiona żądła, pająk bez nóg, dwa niezbyt czyste
karaluchy oraz poczwarkę plus size, za sympatycznymi bohaterami kryją się
dziecięce strachy, które dzięki spektaklowi stara się oswoić.
Szczegółowe informacje
„Carmina Burana: Carl Orff”
6 czerwca, godz. 19.00
miejsce: Aula Uniwersytecka
bilety senioralne: 30 zł
Absolutny hit muzyki klasycznej, wciąż inspirujący artystów: od twórców
reklam po zespoły heavymetalowe. Każde wykonanie wypełnia sale koncertowe do
ostatniego miejsca, a historia powstania dzieła pokazuje, jak owocne może być
spotkanie średniowiecza (tekst) z XX wiekiem (muzyka).
Szczegółowe informacje
„Trojan” – wieczór baletowy
10-11 czerwca, godz. 19.00, 12 czerwca, godz. 11.00 i 18.00, 13 czerwca,
godz. 11.00
miejsce: Aula Artis, ul. Kutrzeby 10
bilety senioralne: 20 zł
Realizatorzy z czułą precyzją z mitologicznej opowieści wybrali to, co w niej
uniwersalne – w ich odczytaniu trojański mit staje się symbolem dręczącego
ludzkość wirusa zła.
Szczegółowe informacje
Oratorium „Stworzenie świata: Joseph Haydn”
20 czerwca, godz. 19.00
miejsce: Aula Uniwersytecka,
bilety senioralne: 30 zł
Arcydzieło muzyki oratoryjnej. Kompozytor połączył w tym utworze ze swobodą i
znawstwem własne doświadczenie z różnych pól muzycznych z nowymi wówczas
tendencjami.
Szczegółowe informacje
Opera kameralna „Albert Herring”
26 czerwca, godz. 18.00
miejsce: Aula Artis, ul. Kutrzeby 10
bilety senioralne: 20 zł

Osobliwe miasteczko Loxford to miejsce, gdzie rozgrywa się trzecia w dorobku
Benjamina Brtittena opera. Lekki komediowy utwór opowiada historię Alberta,
który podobnie, jak inni bohaterowie oper angielskiego kompozytora musi
zmierzyć się z opresyjnym światem.
Szczegółowe informacje
Pełen harmonogram wydarzeń:
Teatr Wielki w Poznaniu: repertuar
Szczegóły:
Kontakt: Teatr Wielki w Poznaniu, ul. Fredry 9, kasy biletowe: tel. 61
659 02 31, czynne od śr. do sob. w godz. 13.00-18.00, Biuro Obsługi
Widzów: tel. 61 852 08 25, 61 659 02 80, czynne w godz. 8.00-16.00
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