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ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ
2017

летен фестивал

summer festival

opera of the peaks

Belogradchik rocks

БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ

опера

НАБУКО

Опера от Джузепе Верди

ЛАКМЕ

Опера от Лео Делиб

ТОСКА

Опера от Джакомо Пучини

ПЕПЕЛЯШКА

Опера от Джоакино Росини

МАДАМ
БЪтЕРФЛАЙ

21.07. 20.00

петък

Friday

27.07. 20.00

четвъртък

Thu.

22.07. 20.00

събота

Saturday

30.07. 20.00

неделя

Sunday

23.07. 20.00
Sunday

неделя

28.07. 20.00

петък

Friday

29.07. 20.00

събота

Saturday

Опера от Джакомо Пучини

Балет

ЗОРБА
ГЪРКЪТ

балет по музика на Микис Теодоракис

КАРМЕН
РАПСОДИЯ
В СИНЬО

Балет по музика на Лудвиг Минкус

NABUCCO
Opera by Giuseppe Verdi

LAKMÉ
Opera by Léo Delibes

Tosca

Opera by Giacomo Puccini

La Cenerentola
Opera by Gioachino Rossini

Madama
Butterfly
Opera by Giacomo Puccini

03.08. 20.00

Thu.

четвъртък

06.08. 20.00

неделя

Sunday

04.08. 20.00

петък

Friday

Балети по музика на
Бизе – Шчедрин и Джордж Гершуин

ДОН КИХОТ

Opera

Zorba
the Greek

Ballet

Ballet by Mikis Theodorakis

Carmen
Rhapsody
in Blue

Ballets on music by
Bizet – Shchedrin and George Gershwin

05.08. 20.00

събота

Saturday

ВАГНЕР
МАГУРА

Ballet by Ludwig Minkus

WAGNER
MAGURA

богове, великани,
джуджета, валкюри

GODS, GIANTS,
DWARVES, VALKYRIES

Пещерна фестивална
импресия в три части

21, 22, 23, 27, 28, 29, 30.07.2017

Don Quixote

Cave festival performance
in three parts

11:00

Пещерa МАГУРА

MAGURA Cave

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ
летен фестивал

2017

summer festival

opera of the peaks

Белоградчишките скали, с удивителната си красота, са световно признато истинско чудо на природата. По пътя към тях се минава през древната Белоградчишка крепост, построена още по времето на
Римската империя, синоним на мъжеството и стремежа за свободата на българите от Северозападна
България.
България днес, член на Европейския съюз, има задължителната потребност да запази своята национална културна идентичност, не само да съхранява
своето природно и културно богатство, но и да развива с новаторски устрем и визионерство настоящите
си и бъдещи традиции.
ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – Белоградчишки скали,
е новаторска идея на режисьора Пламен Карталов,
чиито необичайни сценични решения и замисъл на
авторска режисьорска интерпретация са свързани
с раждането им сред магическата красота на Белоградчишките скали. Те дават на публиката възможност по друг начин да усети любимите си произведения. Много гости идват да се насладят на оперното
и балетно изкуство под открито небе. Спектаклите се
провеждат в първия двор на крепостта от 20.00 ч.
Наред с тях се предлага специално събитие – посещение на пещерата Магура за необикновения спектакъл – пърформанс „Вагнер Магура: Богове,
Великани, Джуджета и Валкюри”, на 21, 22, 23, 27,
28, 29, 30.07.2017 от 11.00 ч. Спектакълът трае един
час и двадесет минути: първата част е на входа на
пещерата, втората е в концертната зала на пещерата, а третата част завършва с „Ездата на валкюрите”
на изхода на пещерата и с дегустация на регионални вина от винарска изба „Магура“. Публиката след
това има достатъчно време да се придвижи към крепостта за спектаклите от ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ –
Белоградчишки скали.

The Belogradchik Rocks, with their amazing beauty, are
globally recognized as a miracle of nature. On the way
to them one passes through the ancient Belogradchik
Fortress built at the time of the Roman Empire, witness
of the courage and striving for freedom of the Bulgarians
from North-western Bulgaria.
Bulgaria today, a member of the European Union, has a
mandatory requirement to preserve its national cultural
identity; not only to keep its natural and cultural wealth,
but also to develop with innovative zeal and vision its
current and future traditions.
OPERA OF THE PEAKS – The Belogradchik Rocks
is an innovative idea by director Plamen Kartaloff
whose unusual theatrical visions and design of the
original director’s interpretation are associated with their
conception among the magical beauty of the Rocks. They
give the audience the opportunity to experience their
favourite works in a new way. Many guests come to enjoy
opera and ballet art in the open air. The performances
are held in the first courtyard of the fortress from 20:00.
Along with them a special event is offered – a visit to
the Magura Cave for an extraordinary performance
“WAGNER MAGURA: Gods, Giants, Dwarves and
Valkyries” on 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30/07/2017,
starting at 11:00. The performance lasts one hour and
twenty minutes: the first part is at the entrance of the
cave, the second is in the concert hall of the cave, and
the third part ends with “The Ride of the Valkyries” at the
exit of the cave and a tasting of regional wines from the
Magura Winery. The audience then has enough time to
go to the fortress for the performances of OPERA OF
THE PEAKS – The Belogradchik Rocks.
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БИЛЕТИ Tickets

На касата на Софийската опера, Белоградчишката крепост и МОЛ Видин и на касите на:
At the box-office of the Sofia Opera, Belogradchik Fortress and MALL Vidin and at the offices of:
медийни партньори media partners

www.operasofia.bg

