
Cineplexx Skopje City Mall 
Љубљанска 4, 1000 Скопје  
www.cineplexx.mk  

 
 
Соопштение за медиуми 
Датум: 18.12.2014 

 

ТРАДИЦИОНАЛНИОТ БОЖИЌЕН БАЛЕТ И ПРИКАЗНА  „ОРЕВОКРШАЧКА“ СЕ ВРАЌА 
НА ГОЛЕМОТО ПЛАТНО, ВО ЖИВО ОД МОСКВА!  

 

На 21 декември (недела) со почеток во 16:00ч ќе биде прикажан четвртиот балет од сезоната 
2014/15 на Бољшој. Љубителите на балетот ќе можат да го погледнат преносот во живо на 
„Оревокршачка“ во киното Cineplexx.   

Еден од најголемите класици во светот, балетот „Оревокршачка“ ни ги носи препознатливите 
музички ноти на Чајковски, раскошна сценографија и костими. Оваа прекрасна приказна ќе го 
маѓепса целото семејство и ќе му ја доближи празничната магија.  

 
 

 
  
  
 Сезоната 2014/2015 на „Бољшој во кино“ ќе и овозможи на македонската публиката да ги 
открие досега неоткриените седум балети, вклучувајќи и неколку од најпознатите ремек-дела во 
историјата на класичниот балет. 
 Втора година по ред, Бољшој балетот се враќа во киното Cineplexx во Скопје, нудејќи ни четири 
сателитски преноси во живо и три снимени изведби. 
 Најголемата балетска компанија на светот на големото платно ни ја носи новата спектакуларна 
сезона 2014/2015, со пет величенствени класици, вклучувајќи ги „Оревокршачка“ и „Лебедово езеро“ 
како и два досега необјавени балети и нивни директен сателитски пренос - „Легендата за љубовта“ и 
„Иван Грозни“. Покрај овие балети, публиката ќе има можност да ужива и во останатите балетски 
спектакли, „Ќерката на фараонот“, „Бајадера“ и „Ромео и Јулија“. 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/the-nutcracker/
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ОРЕВОКРШАЧКА 
21 ДЕКЕМВРИ, 16:00 ЧАСОТ 
(Пренос во живо) 
Траење: 140 мин 
Музика: Петар И. Чајковски 
Кореографија: Јуриј Григорович 
 

 
 На божиќната вечер, кумот на Мари, Дресермајер и подарува необична играчка: дрвена 
оревокршачка во форма на мал човек. На полноќ, кога празнувањето ќе заврши, сите играчки 
магично оживуваат. Оревокршачката ќе порасне во нормална човекова висина и станува водач на 
лимените војници, итајќи да ја спаси Мари, која е во опасност од Кралот Глушец и неговата армија. 

Базиран на приказната Е.Т.А. Хофман, „Оревокршачка“ е една од најголемите светски 
класици. Со култната музика на Чајковски и волшебна сценографија и костими, оваа прекрасна 
сказна ги истражува темите на љубов, моќ и зло.  
 Оваа кореографската верзија создадена од Јуриј Григорович е исполнета со романтика и 
филозофски осврт на идеалната љубов. Мајсторски интерпретиран од младите танчери на Бољшој, ќе 
го маѓепса целото семејство за време на празничните денови, докажувајќи дека никогаш не сте 
премлади или престари да бидете оборени од Оревокршачката.   
 
 

Повеќе информации за Бољшој сезоната можете да најдете на следниов линк: 
http://bit.ly/ZHjsFs  

Трејлер од сезоната 2014/15: http://bit.ly/1pBYxKZ  
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http://bit.ly/1pBYxKZ

