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28. listopadu 2016 v Českých Budějovicích 

 

Nový balet SHAKESPEARE & STRAVINSKIJ bude i na špičkách! 
 

Premiéra:  2. prosince 2016 od 19:00 hodin v DK Metropol 

II. premiéra: 6. prosince 2016 od 19:00 hodin v DK Metropol 

První baletní premiérou této sezóny pod vedením nového uměleckého šéfa baletu Lukáše Slavického bude 
baletní večer s názvem SHAKESPEARE & STRAVINSKIJ.  

 
Baletní večer složený z choreografií Mageda Mohameda A on ji miluje… a z choreografie Paula Julia 
Svěcení Jara bude mít svou premiéru 2. prosince 2016 a bude to zároveň první premiéra baletního 
souboru pod vedením nového uměleckého šéfa Lukáše Slavického.  
Jedním z úkolů Lukáše Slavického na pozici nového uměleckého šéfa baletního souboru, kterou zastává od 
července tohoto roku, je zejména rozšíření repertoáru tak, aby byl jeho záběr kombinací různých tanečních 
stylů, klasický balet nevyjímaje. A tak budou mít diváci možnost po zhlédnutí choreografií první baletní 
premiéry posoudit, jak se mu tento záměr daří plnit - ve Svěcení jara vystoupí tanečníci i na špičkách, což 
nebylo v posledních letech samozřejmostí. 

 
V první části večera nabídne soubor jednoaktový komický balet na motivy z děl Williama Shakespeara. 
Talentovaný choreograf Maged Mohamed, který již řadu let působí v Německu, vytvořil pro náš soubor 
choreografii s názvem A on ji miluje… Příběh zasadil do 20. let 20. století - představuje kočovnou 
společnost, která putuje od města k městu a předvádí svoje umění. Romeo a Julie, Dva šlechtici z Verony, 
čtyři milenci ze Snu noci Svatojánské a Antonius a Kleopatra. Jejich pojetí je však zcela originální a 
nezaměnitelné… 
Zajímavostí je hudba, na kterou budou naši tanečníci tančit - zazní totiž živě, přímo na jevišti tanečníky 
doprovodí čtyřručně na koncertní křídlo virtuózní dvojice Aleš Vítek a Lilia Červená.  
 
Ve druhé části večera vám nabídneme choreografii Svěcení jara na hudbu Igora Stravinského. Německý 
choreograf Paul Julius vytvořil působivý balet, který kombinuje klasickou baletní techniku s prvky 
současného tance. Svěcení jara mělo světovou premiéru v Paříži v květnu roku 1913 v choreografii legendy 
světového baletu V. F. Nižinského. Tehdy se jednalo o skandál nejen kvůli převratné hudbě Stravinského, 
ale i odvážné choreografii. Od té doby však již uplynulo celých 103 let a během nich se Svěcení jara stalo 
jakousi pomyslnou metou mnoha významných světových souborů i mnoha světových choreografů. Je 
proto potěšením nabídnout tento slavný baletní kus divákům opět právě na prknech Jihočeského divadla 
(od posledního uvedení v JD v choreografii Jiřího Kyseláka uplynulo již 15 let.) 
 
První baletní sezóna Lukáše Slavického v Jihočeském divadle nese název „S vášní“. Zrcadlí vášeň, se kterou se 
tanečníci a choreografové vrhnou do práce, aby pro diváky připravili co nejkrásnější zážitky.  

Málokdo z baletních fanoušků si však plně uvědomuje, že jako tanečníci vkládají veškerý svůj um a píli do 
produktivního tanečního života, musejí pak stejně intenzivně řešit zlom v procesu změny své kariéry. Proto 
jsme se rozhodli, že v rámci Adventu v Jihočeském divadle uspořádáme benefiční představení pro Nadační fond 
pro taneční kariéru, který tanečníkům v této nelehké situaci pomáhá. Toto představení jsme příhodně nazvali 
Advent s baletem a uvedeme je v neděli 18. 12. 2016 od 18:00 hodin v JD. Diváci zde uvidí některé 
z choreografií uvedených v rámci říjnového velmi úspěšného Baletního GALA #1. Z každé vstupenky, která se na 
tuto akci prodá, bude postoupena Nadačnímu fondu na podporu druhé kariéry tanečníků částka 50,- Kč jako 
charitativní příspěvek. 

 

http://jihoceskedivadlo.cz/porad/2035-shakespeare-&-stravinskij


   

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu.                      

 

A on ji miluje / And he loves her 
Choreografie, režie a dramaturgie / Maged Mohamed 
Hudba / Johannes Brahms – Maďarské tance 
Klavírní sólo pro čtyři ruce / Lilia Červená, Aleš Vítek 
Asistent choreografa / Béla Kéri Nagy 
Scéna a kostýmy / Josef Jelínek 
Světelný design / Maged Mohamed 
 
Účinkují: 
Vypravěč: Graziano Bongiovanni / Sebastiano Mazzia 
Romeo: Michael D´ Ambrosio / Sebastiano Mazzia 
Julie: Emma Peréz Sequeda / Teegan Kollmann 
Paris: Zdeněk Mládek / Graziano Bongiovanni 
Dva šlechtici z Verony 
Proteus: Kairi Hayashida / Carlos Roncero Montes 
Julie: Julie De Meulemeester / Barbora Coufalová 
Sen noci svatojánské 
Hermie: Marie Vilette/ Gabrielle Abadie 
Helena: Barbora Coufalová / Teegan Kollmann 
Lysander: Sebastiano Mazzia / István Varga 
Demetrius: Carlos Roncero Montes / Michael D´ Ambrosio 
Antonius a Kleopatra 
Kleopatra: Cristina Porres Mormeneo / Marie Vilette 
Antonius: Zdeněk Mládek / Graziano Bongiovanni 
 
 
Svěcení Jara / A rite of spring 
Choreografie, režie a dramaturgie / Paul Julius 
Hudba / Igor Stravinskij 
Asistent choreografa / Béla Kéri Nagy 
Scéna / Petra Kórink 
Kostýmy / Josef Jelínek 
Světelný design / Paul Julius 
 
Účinkují: 
Sólo:  Julie De Meulemeester 
Sólisté: Emma Pérez Sequeda, Barbora Coufalová, Alkisti Angelatou,  Graziano Bongiovanni,  

Zdeněk Mládek, Kairi Hayashida 
Sbor dámy: Cristina Porres Mormeneo,  Gabrielle Abadie, Teegan Kollmann 
Sbor pánové: Carlos Roncero Montes, Michael D´Ambrosio, Sebastiano Mazzia 
 
Termíny uvedení: 2. 12. (premiéra) / 6. 12. (II. premiéra) / 7. 1. / 21. 1.  
 

KONTAKTY: 
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Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu.                      

 

Maged Mohamed 
Pochází z Egypta, narodil se v Mekce v Saúdské Arábii, s prvními hodinami baletu začal v osmi letech. V 16 
letech (1996) získal své první angažmá v baletním souboru v Káhirské opeře, kde se po roce stal sólistou. 
Taneční vzdělání dokončil na Vyšším baletním institutu v Káhiře. Stipendium od UNESCO Art Foundation mu 
otevřelo dveře do prestižní Associazione Balletto Classico v italském Reggio Emilia, kde si rozšířil vzdělání i na 
zdejší Akademii výtvarných umění. V roce 2000 přijal angažmá jako sólista Státního divadla v německém 
Meiningenu a poté se stal sólistou světoznámého baletního souboru Semperoper v Drážďanech. Působil také 
sedm let jako sólový tanečník renomovaného Bavorského státního baletu v Mnichově. Šíře jeho tanečního 
repertoáru je impozantní – sahá od klasiky přes neoklasiku k taneční moderně a současnému tanečnímu umění. 
Účinkoval např. v choreografiích M. Petipy, F. Ashtona, M. Lavrovského, J. Cranka, M. Begirta, G. Tetlyho, M. 
Cunninghama nebo K. MacMillana. Jeho choreografickou práci formovali rovněž Uwe Scholz, John Neumeier, 
William Forsythe, Jiří Kylián, Vladimir Derevianko, Mats Ek, Aszure Barton a další. Od roku 2008 je Maged 
Mohamed choreografem na volné noze. Řada jeho choreografických prací získala značnou pozornost a mnoho 
ocenění na nejrůznějších soutěžích. S krátkým filmem s názvem 7 years before debutoval i jako filmový režisér a 
producent. V roce 2016 za toto působivé dílo získal mj. tato ocenění: 

Best Cinematography, ARFF Around Films International Film Festival Berlin, 
Best Director, Seadance Film Festival Marbella, 
Best Short Story, LAIFF Independent Film Festival Awards Los Angeles, 
Best Director of a Short Foreign Language Film, Nice International Film Festival. 

 
 

Paul Julius 
Narodil se v roce 1971 v Norimberku a taneční vzdělání získal na Contemporary Dance Ivanson v Mnichově a na 
Académie de danse classique Solange Golovine v Paříži. V letech 2000 – 2006 byl sólistou v baletu Městského 
divadla ve Schwerinu. Jeho první choreografická práce vznikla ve Státním divadle v Oldenburgu. V roce 2005 
vytvořil pro New York City Ballet choreografickou skladbu s názvem Scratching the surface, následovaly další 
choreografie, mj. After the rain and dreams jako produkce Noverre-Gesellschaft pro Stuttgartský balet. Jeho 
choreografie Watching the sky from the same window, kterou vytvořil pro první sólisty tohoto baletu Jasona 
Reillyho a Alici Amatrian, byla s úspěchem uvedena mimo jiné v Stadsschouwburg Arnhem. V roce 2011 byl 
pozván s choreografií In the rain again na slavnostní zahájení jubilejního 20. ročníku Týdne tance v Drážďanech, 
na taneční festival v Giessenu a další scény. Pro baletní soubor v Magdeburgu vytvořil dílo s názvem Fragmenty, 
které bylo v roce 2012 uvedeno jako součást programu festivalu Dancing in the City. Paul Julius je často zván 
jako hostující lektor současného tance, pracoval pro Mezinárodní baletní workshop ve městě Nara v Japonsku i 
pro „Y-Dance“ baletní studio v Tokiu. V nejbližší době jej čeká umělecká spolupráce s baletem Rossa 
v německém Halle a s tanečním divadlem v Giessenu.  

 


