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Advent na trůnech - 12 měsíců příběhů

Rok 2019 se pomalu chýlí ke svému konci a umělecký soubor Bílá holubice čeká závěrečný koncert

sezóny - Advent na trůnech. Tentokrát má podtitul 12 měsíců příběhů a je obrazem celoroční práce

uměleckého souboru'

Rok 2019 byl nabitý přípravou nového celovečerního představení, vystupování s našimi pásmy a

choreografiemi i přípravu choreografií nových. Zúčastnilijsme se soutěžní přehlídky šrámkův Písek,

ve které jsme se s choreografií Světy nominovali do závěrečné soutěŽe. Doba letních prázdnin byla

pro soubor časem volna a odpočinku, ne však pro tým, ktený připravoval inscenaci Nádražní blues.

Režisér pavel šimák spolu s choreografy Tomášem Rychetským a Denisou Musilovou stáli před svou

životn í v,ýzvo u práce s ha ndica povaným i ta nečn íky'

Choreografové se se souborem seznámili už na zimním soustředění v Beskydech a od té doby

intenzivně připravovali tanečníčísla, která vytvořila základ představení. Pavel Šimat si přišel

prohlédnout tanečníky na jeden z pravidelných tréninků, aby posléze část z nich převzal pod své

vedení. Chtěl poznat nejen možnosti, ale také limity našich tanečníků - ne však proto, aby pro něj

stanovily nepřekročítelnou hranici, ale proto, aby ji mohl posouvat a bourat' A tak se stalo, že se

v představení objevují tanečníci Bílé holubice v dosud nevídaných rolích.

Souběžně s inscenací Nádražní blues vznikala í choreografie Živly. Její pojetí vychází z niterných

proŽitků člověka, jeho zrodu i běhu žívota. oheň, voda, vítr, země - to jsou základní elementy světa a

jsou přítomny i v nás, Iidech, v našich prožitcích a příbězích. Některé jsou humorné, jiné něžné, další
plné hlubokých emocí. A všechny dohromady tvoří život. Život každého z nás. Působivá choreografie

dává naplno vyniknout v'ýrazovému tanci, ve kterém je náš soubor znám jako vynikající interpret.

Hloubku představení umocňuje živá hudba.

Takových bylo 12 měsíců Bílé holubice - měsíců, které byly plné společných zážitků, práce, nouých

vjemů, setkání a tvorby. 7ároveň byly i příběhy našich tanečníků, vždyť do choreografií a vystoupení

vkládá každý z nich část sebe. Kouzlo našich představení spočívá v energii, která se přenášíz jeviště

do hlediště a naopak. Naši tanečníci umí vytvořit atmosféru, která osloví a vtáhne každého diváka.



A takorný prožitek čeká i návštěvníky letošního koncertu Advent na trůnech, kteý představí L2 měsíců
příběhů a práce Bílé holubice' Příběhů, na jejichž konci stojí nové představení, choreografie a potlesk

diváků' Celý rok zhuštěný do několika desítek mínut koncertu, jehož průvodci budou Patrik Děrgel a

Michal Sedláček' Dva umělci, pro které bude náš adventní koncert premiérou a možná i otevřenou

branou k něčemu novému a krásnému.

Koncert Advent na trůnech - 12 měsíců příběhů se odehraje 16. prosince v Domě kultury města

ostravy' Začínáme v 19. hodin.

Projekt Advent na trůnech vznikl díky finanční podpoře Statutárního města ostrava, Ministerstva
kultury,lnnogy, Fest ostrava, oVaK, Veolia, Nadace dětský mozek a Nadace život umělce.
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