Η όπερα «ΛΑ ΤΡΑΒΙΑΤΑ» του Βέρντι στο ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 11:42

Το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλαίσιο του
βραβευμένου προγράμματος “The Met: Live in HD”, παρουσιάζει την πολύ
αναμενόμενη όπερα «ΛΑ ΤΡΑΒΙΑΤΑ» του Giuseppe Verdi, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου
στις 19:55., στην Αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου.

Ο νέος Μουσικός Διευθυντής της Met,Yannick Nézet-Séguin διευθύνει την διαχρονική
τραγωδία του Verdi, σε μια ολοκαίνουργια παραγωγή του Michael Mayer, η οποία
εκτυλίσσεται σε ένα εκθαμβωτικό σκηνικό του 18ου αιώνα που αλλάζει με τις εποχές. Η
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μοναδική Diana Damrau είναι η καταδικασμένη ηρωίδα Βιολέτα, ενώ τον ρόλο του εραστή
της Αλφρέντο ερμηνεύει μοναδικά ο Juan Diego Flórez, ο οποίος επιστρέφει στην Metγια
πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Ο Quinn Kelsey είναι ο προστατευτικός πατέρας του
Αλφρέντο, Τζόρτζιο Ζερμόν.
Σε μια από τις πιο κλασικές ιστορίες αγάπης που έχουν γραφτεί, ο Verdiκαταφέρνει και
συνθέτει ένα λεπτομερές ψυχογράφημα της πρωταγωνίστριας του ακολουθώντας με την
μουσική του όλες τις ψυχολογικές μεταπτώσεις της Βιολέτας και των συμπρωταγωνιστών
της. Μια σειρά από πασίγνωστες άριες και ντουέτα ντύνουν την μοναδική αυτή όπερα στην
οποία απολαμβάνουμε όλες τις χαρούμενες αλλά και δυσάρεστες στιγμές ενός έρωτα που
ήταν καταδικασμένος να αποτύχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αίθουσα του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου βρίσκεται ανάμεσα στους χώρους
Πολιτισμού που φιλοξενούν τις παραστάσεις της Μet.
Διάρκεια:
Τιμές εισιτηρίων :
Γενική Είσοδος: 15 €
Φοιτητικό/Άνεργοι/Παιδιά κάτω των 15 ετών: 10 €
Κρατήσεις εισιτηρίων:
Τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο: 26410- 21158 από τις 9.00 π.μ – 13.00 μ.μ.
Η πώληση εισιτηρίων θα γίνεται στο Ταμείο του θεάτρου την ημέρα της μετάδοσης το
( Σάββατο 15-12-2018 από τις 19.00 – 20.00 )

Οι 10 παραστάσεις της σεζόν 2018-19, θα μεταδοθούν σε περισσότερες από 70 χώρες σε
έξι ηπείρους.
Βασικός υποστηρικτής του προγράμματος της Μet, από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα,
είναι η εταιρεία MYTILINAIOS.
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