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Milyen lehet bepillantani egy távoli világ lenyűgöző csodáiba? A mozgalmas Yunnan
című kínai esten látványos show segítségével mutatják be Kína egyik legizgalmasabb
tartományának kultúráját. A dobszóval, énekkel és tánccal színesített műsort világszerte
már több mint ötezer alkalommal adták elő. Szeptember 24-én 19 órakor a Kodály
Központban a pécsi közönség is részese lehet a lenyűgöző előadásnak.  

  

A mozgalmas Yunnan előadás ötvözi a keleti tradíció szépségét a modernitás erejével. Az
eredeti falusi dallamok és táncelemek megelevenítik a yunnani nemzetiségi kultúra
gazdagságát. A fellépők mindegyike Yunnan tartomány kis létszámú nemzetiségeit képviseli.
Az egyszerű és hamisítatlan népi táncok és dalok modern köntösbe öltöztetve hozzák el a
mozgalmas Yunnant a közönség számára.

  

Az előadást a „4. Lótusz Kínai Országos Táncversenyen” öt kategóriában is díjazták: a legjobb
tánc, a legjobb rendező, a legjobb női előadó, a legjobb kosztüm és kiemelkedő előadó
díjakban részesült. Elnyerte a legmagasabb kínai művészeti díjat, a 
„Legjobb Nemzeti Művészeti Projekt Kínában”
díjat is. Világszerte már több mint 5000 alkalommal adták elő ezt a színpadi remekművet.

  

A műsorban szerepel többek között a Dai nemzetiség gyönyörű lányainak kecses tánca, akikről
úgy tartják, hogy a trópusokon ők értenek leginkább a szépséghez. A Huayao (Virágderék) dalt
és táncot a Shiping megyéből származó Yi nemzetiség adja elő; itt a nők halászás közben
szokták énekelni, ezért a dallam a hullámokkal ringatózó tengeri hínár lágy érzetét kelti. Látható
lesz a nanjiani Yi nemzetiség különleges 
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Lakoma
tánca is. Ők örömhír hallatán lakomát csapnak, ahol mindenki maga főz és táncolva tálalja az
ételt. Népi táncuk egyszerű és heves, reprezentálja a vendégek iránti szeretetüket.

  

Yunnan Kína egyik déli tartománya, a „déli felhők birodalma”. Kedvelt turistacélpont, lenyűgöző
tájak és sokszínű népi hagyomány jellemzi. A terület etnikai szempontból is igen gazdag, hiszen
sehol az országban nem él annyi nemzet egy tartományban, mint itt. Ennek köszönhetően
Yunnan rendkívül sokszínű kulturális hagyományokkal rendelkezik.

  

Rendező-koreográfus: Yang Liping

  

Jegyek még kaphatók: http://www.kodalykozpont.hu
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