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7.02.2019
Стремежът към откриване и творческо завоюване
на нови територии за оперното и балетно изкуство
доказа многократно с инициативите ни, че това е
визионерска политика за създаване и развиване на
нов вид туризъм за България, и конкретно за градове,
които с природните си дадености и исторически
забележителности се свързват в хомогенен синтез с
музикалната драматургия на световни шедьоври на
оперната и балетната класика.
Необичайните сценични решения, на открито, сред
природата с нейните забележителности и магична
красота, дават на хиляди зрители нов контакт и
нов начин да се докоснат и да открият истинското
емоционално въздействие на велики композитори
и произведенията им с музиката, текста, играта и
танца.
Заедно с оперен репертоар включваме и балетни постановки. Спектаклите привличат и гости от страната и чужбина, които специално идват да се насладят на оперното и балетно изкуство под открито
небе. Появява се и публика, която никога дотогава не
е стъпвала в сградата на Операта, но по-късно сме ги
виждали да бъдат наши следовници.
ОПЕРНИЯТ ФЕСТИВАЛ НА МЕЛНИШКИТЕ ПИРАМИДИ ще
бъде магнит за нов културен туризъм в региона. Сандански, Мелник, Петрич и всички останали градчета
и села ще могат да получат ново, допълнително въздействие и принос за икономиката им.
Инвестирането в новата инициатива за организиране и трайно провеждане на летен оперен фестивал
ОПЕРА НА МЕЛНИШКИТЕ ПИРАМИДИ е оправдано и с
икономическа мотивация в привличане на гости, специално пътуващи за фестивалните вечери.
Предварителният инструментариум е в доказаната
практика на световния музикален туристически бизнес, с предварителната заявка за закупуване на билети
за спектаклите на ОПЕРА НА МЕЛНИШКИТЕ ПИРАМИДИ,
настаняване в хотелите, ресторанти, къщи за гости и
въобще съчетаването на отдих и почивка с фестивален
туризъм.
Летният театър на град Сандански също може да бъде
включен с програма, а с предобедни детски представления в подходящи помещения на хотелските комплекси
ще предложим „Концерти за бебоци“, предназначени за
деца от най-ранна възраст, задължително придружавани от родителите си. Това ще са допълнителни културни бонуси към гостите на хотелите и ще са с
гарантирано професионално ниво на изпълнение.
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The striving for the discovery and creative conquest of new
territories for opera and ballet art has repeatedly proven by
our initiatives that it is a visionary policy for encouraging and
developing a new type of tourism for Bulgaria and specifically
for cities that with their natural resources and historical landmarks connect in a homogeneous synthesis with the musical
dramaturgy of world masterpieces of opera and ballet classic
heritage.
Unusual outdoor stage approaches, amid nature’s sights and
magical beauty, give thousands of viewers a new contact and
a new way to experience and discover the true emotional impact of great composers and their works with the music, text,
acting and dance.
Together with opera repertoire, we include ballet productions. The performances attract guests from the country and
abroad, who come to enjoy opera and ballet art under the
open sky. There is also an audience that has never been to the
Opera House before but we have seen them later as our followers.
THE OPERA FESTIVAL AT THE MELNIK PYRAMIDS will be a
magnet for new cultural tourism in the region. Sandanski,
Melnik, Petrich and all the other towns and villages will be
able to receive new, additional impact and contribution to
their economy.
Investing in the new initiative for organizing and sustaining
a summer opera festival OPERA AT THE MELNIK PYRAMIDS is
justified also with economic motivation in attracting guests,
specially traveling for the festival evenings.
The preliminary range of measures is in the proven practice
of the world music tourism business, with the advance sale
of tickets for the OPERA AT THE MELNIK PYRAMIDS performances, accommodation in hotels, restaurants, guest houses
and in general the combination of recreation and holiday with
festival tourism.
The Summer Theatre of Sandanski can also be included with
a programme, and with matinee children’s performances in
the appropriate premises of the hotel complexes we will offer
“Concerts for Babies”, intended for children of an early age,
necessarily accompanied by their parents. These will be additional cultural bonuses for hotel guests and will have a guaranteed professional level of performance.

БИЛЕТИ ♦ TICKETS

ул. Врабча № 1 и на касите на:
1 Vrabcha Str. and at the offices of:
ОНЛАЙН ♦ ONLINE: www.operasofia.bg
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