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Muzikálové hity budú znieť aj na námestí
ZVOLEN. Mestské divadlo Brno, ktoré na Zámockých hrách zvolenských vystúpi už dvadsiaty raz, je
známe predovšetkým svojimi muzikálovými predstaveniami. Sprevádza ich veľkolepá scéna a zážitok z
hudobného divadla umocňuje efektné osvietenie. Excelentné herecké výkony sú u protagonistov
takmer vždy samozrejmosťou.
Divadlo tentoraz príde so slávnym muzikálom Chicago, no ešte pred večerným predstavením na zámku
vystúpia sólisti divadla na centrálnom zvolenskom námestí.
„Zaspievajú viaceré muzikálové hity z repertoáru divadla. Bude to pozvánka na večerné predstavenie,
ktoré bude festivalovým príspevkom k celoslovenskému podujatiu Noc hudby. Tá sa prvý raz oslavuje
aj na Slovensku,“ povedala riaditeľka Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene Jana Raffajová. Na námestí
vystúpia 15. júna o 15.30, na zámku o 21. h.
Nie každé divadlo však dokáže svoje hry prispôsobiť obmedzeným technickým podmienkam zámockého
nádvoria. To je aj dôvod, prečo nie je dramaturgická línia festivalu jednotná.
„Na zámku nie sú ťahy, točne, prepadlisko, divadlám sa preto ťažko vyberá z repertoáru titul, ktorý by
dokázali preniesť na náš zámok,“ vysvetlila Raffajová.
„Už vopred sme vedeli, že Národné divadlo aj Mestské divadlo zo Žiliny na zámku nebudú môcť hrať, aj
keď bude pekné počasie. Pôvodne chceli, no nakoniec sa vyskytli nové technické problémy, pre ktoré
sme museli ich predstavenia situovať do našej divadelnej sály,“ dodala.
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