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Nejslavnější baletní dvojčata končí
Jiří a Otto Bubeníčkovi, sourozenci-dvojčata, patří k nejslavnějším baletním mistrům
nejen u nás, ale i v Evropě. Nyní oznámili poměrně šokující zprávu: Končíme!
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Proto poslední šanci vidět je „live” mají v ČR a na Slovensku
diváci letos na podzim v unikátním představení ORFEUS,
v rámci slavné tour Les Ballets Bubeníček. Pak se budou
sympatičtí tanečníci věnovat jiným aktivitám, ale z branže
rozhodně nezmizí.

Petr Mráček

Převážně fotograf, který rád
píše i o hudbě, divadle, filmu,
lidech. Rád fotím lidi, věci
kolem sebe, přírodu.

Bratři Jiří a Otto Bubeníčkovi patří k mezinárodně uznávaným
tanečníkům, opravdovým mistrům ve svém oboru. A jelikož jsou
RSS
zajímaví právě tím, že jsou jednovaječná dvojčata, tím spíš je
pozornost na ně zaměřena. Jejich jména se stala pojmem a
Napište vlastní článek
velmi respektovanou značkou nejenom v tanečním světě. Na
Napište článek o dění ve
jejich vystoupení chodí i ti, kteří tanci a baletu obzvlášť běžně
vašem okolí. Stalo se něco
neholdují, ale na Bubeníčky jít prostě musí, protože mají stejný
zajímavého? Má se něco
věhlas jako některé operní divy nebo slavní činoherci.
zajímavého stát?
O ukončení aktivní kariéry hovoří baletní dvojčata už pár let, ovšem nyní se rozhodli, že je
ten správný čas, a už to nechtějí oddalovat.

„Čili kdo chce vidět jejich skvělou show ORFEUS-Les Ballets Bubeníček, kde je doprovodí i
velmi zajímaví hosté, má poslední a exkluzivní šanci. Od 10. do 19. září absolvují šest,
respektive sedm představení, jelikož Praha byla zcela vyprodaná, takže se 25. září přidalo
ještě jedno představení. Není vyloučeno, že díky velikému zájmu se ještě někde rovněž
představení bude přidávat,“ uvedl René Kekely, PR manažer projektu Orfeus – Les Ballets
Bubeníček Tour 2016
„Je to opravdu tak, skutečně končíme. Ne snad, že bychom si natáhli bačkory, nebo chodili
krmit jen tak holuby do parku a nic nedělali. To rozhodně ne. Ale tu přímou profesionální

kariéru, kterou děláme doposud, opouštíme a chceme se věnovat dalším projektům, ať už
našim společným, nebo sólovým… Proto všechny srdečně zveme jak v ČR tak i na
Slovensku, aby se s námi přišli tak nějak rozloučit,“ lákají Jiří a Otto Bubeníčkovi na svou
podzimní show.
Kromě slavných tanečních dvojčat Bubeníčků se diváci mohou těšit i na známého
slovenského herce Csongora Kassaie, který se u nás proslavil hlavní rolí v pohádce Čert ví
proč, přední německou tanečnici Annu Herman a známou violoncellistku Terezii
Kovalovou. Celá show LES BALLETS BUBENÍČEK Tour se uskuteční pod režijním
vedením dua SKUTR (MARTIN KUKUČKA a LUKÁŠ TRPIŠOVSKÝ)
TERMÍNY představení ORFEUS – Les Ballets Bubeníček Tour 2016:
10. 9. 19:00 Ostrava - multifunkční aula Gong
12. 9. 19:00 Brno - Janáčkovo divadlo
14. 9. 19:00 Bratislava - Slovenské národné divadlo
16. 9. 19:00 České Budějovice - Metropol
18. 9. 19:00 Praha - Divadlo na Vinohradech
19. 9. 19:00 Plzeň - Nové Divadlo
25. 9. 19:00 Praha – Divadlo na Vinohradech /2. představení/
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