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У уторак, 21. марта, у 20 сати у Малом позоришту „Душко Радовић“ у Београду
извођењем етно музичког луткарског спектакла „Фолклорна магија“ биће свечано
отворени Дани Дјечијег позоришта Републике Српске. Свечаном отварању
присуствоваће помоћник министра за културу Републике Српске Тања Ђаковић,
директор Дјечијег позоришта Републике Српске Предраг Бјелошевић, директор
Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, представници
Министарства културе и информисања Србије и представници града Београда и
Бањалуке.

  

У оквиру гостовања, поред „Фолклорне магије“,  Дејечије позориште из Бањалуке
извешће још двије представе, према сљедећем распореду:

  

-     Уторак, 21.03. у 20.00 сати – „Фолклорна магија”, режија Б. Лунгов
-     Сриједа, 22.03. у 10.00, 12.00 и 18.00 сати – „Вук и седам јарића у музеју бајки”,
режија Б. Колевска и П. Бјелошевић
-     Четвртак, 23.03. у 10.30 сати – „Фолклорна магија”, режија Б. Лунгов
-     Четвртак, 23.03. у 20.00 сати – „Тужни принц”, режија  Б. Колевска

  

„Фолклорна магија“

  

Представа „Фолклорна магија“ је постављена на сцену 9. септембра 2008. године као
етно спектал, а намијењена је публици свих узраста. Како се служи универзалним
сценским језиком покрета, игре, плеса, пјесме и анимације са етно предметима који су
карактеристични за српски, али и за готово све балканске народе, веома је добро
примљена код публике различитих народа, укуса и театарског знања.

  

„Вук и седам јарића у Музеју бајки“

  

Луткарска бајка „Вук и седам јарића у Музеју бајки“ аутора Предрага Бјелошевића, који,
заједно са Бисерком Колевском потписује и режију, намијењена је дјеци узраста од пет
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до десет година.

  

  

„Тужни принц“

  

О култној представи „Тужни принц“ Предрага Бјелошевића у режији Бисерке Колевске
1999. године је у Софији снимљена телевизијска верзија представе. У представи је
„Тужни принц“, дјечак сликар, који од почетка зна шта жели да наслика или боље рећи
„створи“, али то не може да оствари, чак ни уз помоћ своје сјенке „Музе“, која се у једном
тренутку одваја од њега и почиње да му угађа. Тако ће сјенка покушати да га
орасположи, разоткрије његов сан, па му ствара замак, музиканте, море са морским
животињама, анђеле чуваре, змаја и штошта друго о чему иначе машта свако дете
размишљајући о животу, али и о својој љубави, о којој је у ствари у овој бајци ријеч.

  

Дјечије позориште Републике Српске из Бањалуке основано је 30. децембра 1955.
године. За посљедњих педесетак година на сцену је поставило 279 премијера, а
представе је гледало више од три милиона гледалаца.  Од 2002. године организатор је
традиционалног Међународног фестивала позоришта за дјецу, који сваке године окупља
театре из десетак европских држава.

  

Дани Дјечијег позоришта Републике Српске одржавају се у организацији Малог
позоришта „Душко Радовић” и уз подршку Представништва Републике Српске у Србији.
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