
Domov Predsednik Medijsko središče Posveti pri predsedniku Brdo Brijuni Process Predsedniška palača Odlikovanja Urad predsednika

Vse objave Sporočila za javnost Govori Izjave Intervjuji Predsednikovi talenti Fotografije Videoposnetki Pojasnila in popravki

Predsednik republike vročil listino o častnem pokroviteljstvu nad obeleževanjem

100. obletnice slovenskega baleta

Ljubljana, 12. 4. 2018 | sporočila za javnost

V počastitev stoletja baletnega ustvarjanja je danes predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil listino o častnem

pokroviteljstvu nad obeleževanjem 100. obletnice slovenskega baleta. Septembra 2018 bo minilo natanko 100 let, odkar je

bil v Ljubljani, v tedanjem Deželnem gledališču, ustanovljen prvi poklicni baletni ansambel v Sloveniji. Ljubljani je kasneje

sledil Maribor. 

V imenu slovenskega baleta je listino o častnem pokroviteljstvu predsednika republike prevzel gospod Tomaž Rode,

predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki sta se mu ob slovesni predaji pridružila predstavnika vodilnih institucij

s področja baletne umetnosti v Sloveniji, gospa Sanja Nešković Peršin, umetniška vodja Baleta Slovenskega narodnega

gledališča Opera in balet Ljubljana, in gospod Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor. 

Gospod Rode se je nagovoru zahvalil baletnim umetnikom, da s svojo energijo, dano od boga umetnosti, ustvarjajo in tako

pišejo dosje slovenske baletne umetnosti. »To je poseben dan slovenskega baleta. Z nocojšnjo premiero predstave Balet

100 v stavbi Opere in baleta Ljubljana, kjer se je pred sto leti zgodil prvi profesionalni slovenski baletni ansambel,

pričenjamo več kot leto dni dolgo slavje slovenskega baleta,« je dejal gospod Rode in se iskreno zahvalil predsedniku

Pahorju za izkazano čast. 

V Predsedniški palači so danes zaplesali baletni solisti, članice in člani baletnih ansamblov Baleta Slovenskega narodnega

gledališča Maribor in Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana ter učenci Baletne šole

Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Ob visokem jubileju slovenskega baleta bodo potekale številne slovesnosti, ki jih s skupnimi močmi pripravljajo Društvo

baletnih umetnikov Slovenije, Balet Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, Slovensko narodno

gledališče Maribor, Cankarjev dom, Slovenski gledališki inštitut in Televizija Slovenija. 
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