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zwierzęcy KarNawaŁ 

Wyobraź sobie kangura skaczącego po pięciolinii - za każdym 

odbiciem zostawia na niej nutkę, a wszystkie te nutki układają się 

w muzykę. Spójrz dłużej na wiolonczelę, czyż pod sprawną ręką 
muzyka, nie zaczyna tańczyć z wdziękiem łabędzia? A jeśli zamkniesz 
oczy, czy słysząc przekrzykujące się fortepian z fletem i skrzypce 
z wiolonczelą nie masz wrażenia, że jesteś w wypełnionej po sufit, 
rozśpiewanej królewskiej ptaszarni? 

„Karnawał Zwierząt" maluje dźwiękiem obrazy ze świata przyrody. To 
ciekawa i zabawna podróż po granicy, gdzie stykają się wrażenia 
dźwiękowe i wzrokowe. Pomaga rozwijać wyobraźnię i w wyniku daje 

efekt, bądź co bądź - multimedialny. Bajeczne wizualizacje uzupeł
niają dźwięki utworu i odwrotnie - muzyka podąża za wyobrażeniami 
słoni. kangurów, żółwi czy rybek akwariowych. 

o uTWorze 
„Karnawał Zwierząt" skomponował Camille Saint-Saens począt

kowo jako żart muzyczny, w celu polepszenia humoru sobie i kilku 
swoim przyjaciołom. Co więcej - utwór po skomponowaniu, przeleżał 
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w szufladzie cztery lata, zanim ujrzał światło dzienne! To niebywałe, 
jeśli weźmiemy pod uwagę, iż mówimy tutaj o jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych i najsympatyczniejszych dzieł muzyki poważnej 

w historii. 

KILKa SŁÓW o KOMPOZYTOrze 
Camille Saint-Saens (1835-1921) byt niewątpliwie cudownym 

dzieckiem, czytał i pisał niedługo po tym jak nauczył się chodzić. 

Pierwszy koncert dat jako pięcioletni chłopiec, a swoją pierwszą 
symfonię napisał w wieku 16 lat. Byt muzykiem wszechstronnym, 
do tego utrzymywał rozległe kontakty z największymi twórcami 

swoich czasów. Oprócz muzyki interesowały go astronomia, 
archeologia (może stąd jeden z utworów „Karnawału„ . " nosi tytuł 
„Skamieliny"?), biologia, a nawet poezja. Często brat do ręki pióro 

i wcielał się w krytyka - recenzenta, czym niejednokrotnie naraził się 
swoim kolegom po fachu. 

czy wiesz ze ... 
premiera „Karnawału Zwierząt" miała miejsce w tłusty czwartek 
roku 1886, czyli właśnie w ostatni tydzień karnawału? 

1iny przedstawień znajdziesz na: WWW.T88TrMLJZYCZNY.8LJ 

ProeraM KONcenu 
część 1 

• „Wstęp i marsz królewski lwa" - instrumenty smyczkowe i dwa 
fortepiany 

• „Kury i koguty" - instrumenty smyczkowe bez kontrabasu, dwa 
fortepiany, klarnet 

• „Kułany" (osty azjatyckie) - dwa fortepiany 

• „Żółwie" - instrumenty smyczkowe i fortepian 
• „Słoń" - kontrabas i fortepian 
• „ Kangury" - dwa fortepiany 
• „Akwarium" - instrumenty smyczkowe bez kontrabasu, dwa 

fortepiany, flet, dzwonki 

• „Osobistości z długimi uszami" - dwoje skrzypiec 
• „Kukułka w głębi lasu" - dwa fortepiany i klarnet 

• „Ptaszarnia" - instrumenty smyczkowe, fortepian, flet liC 
• „Pianiści" - instrumenty smyczkowe i dwa fortepiany 
• „Skamieliny" - instrumenty smyczkowe, dwa fortepiany, klarnet, 

ksylofon 
• „Łabędź" - dwa fortepiany i wiolonczela 
• „Finał" - pełen skład 

część 11 

• „Eine kleine Nachtmusik" - W A. Mozart 
• Uwertura do opery „Cyrulik Sewilski" - G. Rossini 



rezerwacJa s1LeTóW: 
Dział Sprzedaży i Promocji, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, 

tel. 81 532 25 21, te/./fax: 81 534 20 25, e-mail: widownia@teatrmuzyczny.eu, 

www.teatrmuzyczny.eu 

smeoaż BIL8TÓW: 
Kasa Teatru Muzycznego, 

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, tel. 81 532 96 65, 

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 18:00, 

w soboty w godz. 14:00 - 18:00 

i w niedziele na dwie godziny przed planowanym spektaklem. 

Bilety na spektakle można również nabyć drogą elektroniczną 

na stronie internetowej 

www.ticketonline.pl ~~~~: oraz w sieci empik . 
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