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КОМИЧНАТА ОПЕРЕТА НА ФРАНЦ ЛЕХАР „ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА“ НИ ПРИСТИГА ДИРЕКТНО
ОД СЦЕНАТА НА МЕТРОПОЛИТЕН ЊУЈОРК!

МЕТ: Живо во HD продолжува со своите преноси. Оваа сабота, на 17 јануари директно од
сцената на МЕТ ќе биде изведена шестата опера од оваа сезона „Веселата вдовица“. Станува збор за
нова продукција на комичната оперета напишана од страна на австро-унгарскиот композитор Франц
Лехар, овој пат изведена на англиски јазик. Четирикратната добитничка на наградата „Тони“, Сузан
Строман дебитира во Мет како режисер и кореограф на приказната за богатата вдовица чие
романтично сценарио ќе ја задржи вдовицата и нејзиното богатство во рамките на нејзиното
кнежество.

ВЕСЕЛА ВДОВИЦА (ЛЕХАР) | НОВА ПРОДУКЦИЈА
17 јануари 2015 во 18:55ч
Диригент: Ендру Дејвис
Режија: Сузан Строман
Сценограф: Џулијан Кроуч
Костимограф: Вилијам Ајви Лонг
Дизајн на светло: Пол Констабл
Кореограф: Сузан Строман
Преведувач: Џереми Самс
Улоги: Рене Флеминг (Хана), Кели О Хара (Валенсијен), Нејтан Ган (Данило), Алек Шрадер (Камил де
Русијон), Томас Ален (Барон Зета)
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Бродвејската режисерка и кореограф Сузан Строман, добитничка на „Тони“ наградата за мјузикалот
„Crazy for you“, „Contact“ и „The producers“, дебитира во Мет со раскошната изведба на Лехаровата
разиграната опера „Весела вдовица“, изведена на англиски јазик по преводот на Џереми Самс.
Рене Флеминг на својата листа од 22 улоги во рамки на репрертоарот на Метрополитен, ја дополнува
со ликот на Хана, вдовица на париски милионер. Ендру Дејвис диригира со поставата, во чиј состав
се Нејтан Ган, во улога на Хановиот љубовник Данило, Алек Шрадер како младиот благородник
Камил де Русијон, Томас Ален како интригантниот Барон Зета и бродвејскиот сопрано Кели О Хара
која дебитира во Мет како бароновата кокетна сопруга Валенсијен.

Трејлер од операта: http://bit.ly/1x4sHKf
Резервациите и билетите за „Веселата вдовица“ и останатите опери од сезоната се пуштени во
продажба.

Цена на билети:
600 ден. / Поединечна карта
500 ден. / Групна цена (мин. 5 особи)
450 ден. / Сезонски билет, по претстава (мин. 4 опери)

