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S PLESOM DO LEPŠEGA 
IN BOLJŠEGA ŽIVLJENJA

roject X govori o tem, 
kako človek brezbri-
žno ravna z okoljem, 
v katerem živi. 

Kaj pravzaprav je Project X? 
Predstava se dotika vprašanj o 
onesnaževanju, okoljevarstvu, 
begunstvu, v njej iščemo pot, go-
vorimo o odnosih in z njo želimo 
ljudi opomniti, naj kaj spremeni-
jo v odnosu do narave oziroma 
okolja in soljudi – že z nakupom 
vstopnice, ker s tem pomagajo 
drugim.

Poudarek je na dobrodelno-
sti, saj tako pomagate ljudem, 
potrebnim pomoči. Komu ste 
do zdaj že pomagali?
V prejšnji predstavi Življenje je 

vrednota smo pomagali usta-
novi Mali vitez, ki pomaga mla-
dim, ozdravljenim od raka, in si-
cer z 20 predstavami v Sloveniji, 
ter Združenju Krijesnica v Zagre-
bu za pomoč otrokom, ki prebo-
levajo raka, z eno od predstav pa 
smo pomagali tudi Europi Donni, 
združenju za boj proti raku dojk. 
Z izkupičkom od prodanih vsto-
pnic tako pomagamo šibkejšim 
in tistim, ki jim naša donacija lah-
ko vsaj malo osmisli življenje. Vsi 

plesalci in ekipa namreč delamo 
brezplačno.

Kateri organizaciji boste to-
krat pomagali s Projectom X?
Z novo predstavo bomo poma-
gali Zvezi prijateljev mladine Mo-
ste-Polje, in sicer programu Ve-
riga dobrih ljudi, torej družinam 
in otrokom v stiski. V vsaki obči-
ni, kjer bomo nastopili, pa bomo 
tudi posadili drevo, kot simbolič-
no vračanje naravi. Hkrati ustvar-
jamo plesno pravljico Na pomoč!, 
s katero bomo pomagali otrokom 
iz socialno ogroženih družin.

V projektu sodelujete s ple-
salci iz različnih plesnih šol. 

Kako ste se sploh našli skupaj 
v tem projektu?
V prejšnji predstavi sem k sode-
lovanju povabila plesne prijate-
lje, ki prihajajo iz različnih plesnih 
okolij, smo različnih starosti in 
plešemo različne plesne zvrsti, a 
smo ustvarili plesno predstavo, ki 
združuje vse. V novi predstavi so-
deluje šest plesalcev in plesalk, ki 
so sodelovali že v prvi, pet pa je 
novih. Zgodi se tudi, da me kdo 
od plesalcev in plesalk pokliče in 
prosi, ali bi lahko sodeloval v pro-
jektih, in seveda smo tega zelo 
veseli, saj s tem pokažejo, da jim 
ples res veliko pomeni in si želi-
jo biti del naše zgodbe, čeprav 
vem, da ni preprosto posvetiti 
svoj prosti čas projektu, ki ne pri-
nese � nančnih prilivov. Zato sem 
toliko bolj ponosna na plesalce, 
ki sodelujejo v naših predstavah, 
saj se odrekajo svojemu proste-
mu času in so pripravljeni plesati 
za dušo in druge.
(ns, foto: Katja Dance Company)

P

DOBRODELNOST Plesne zvezde bodo plesale za dober namen

Katja Vidmar bo na plesni način, skupaj 
s plesalci in plesalkami, znova pomagala 
ljudem, ki potrebujejo pomoč.

 SVEŽE Plesna ekipa Katja Dance Company se 
vrača v Španske borce s premierno uprizoritvijo 
nove dobrodelne multimedijske gledališko-plesne 
predstave Project X.

S tem, ko ustvarjamo, živimo 
svoje sanje, hkrati pa poma-
gamo drugim, ki imajo manj 
sreče – brezplačno in s srcem!
Katja Vidmar

29. 
novembra 

zvečer bodo premi-
erno uprizorili dobro-

delno predstavo Project 
X, ki jo je podprla tudi 
varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta 

Nussdorfer. 
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POKLONITE VSTOPNICE 
ZA POSLOVILNO TURNEJO
JOSÉ CARRERAS Slavni tenorist bo še zadnjič obiskal Slovenijo

a poslovilni turneji se bo v 
ljubljanski Areni Stožice 
10. marca 2019 ustavil naj-
lepši tenorski vokal vseh 

časov in kralj romantičnih performan-
sov, José Carreras.

Slovenijo je obiskal že leta 2010, ko je 
krstil in razprodal ljubljanske Stožice, to-
krat pa se tja, po dolgoletni karieri in hudi 
bolezni, vrača še zadnjič v življenju, v želji, 
da bi se poslednjič priklonil tudi pred slo-
venskim občinstvom, na katerega ima še 
posebej lepe spomine. 

GANLJIV PRIKLON PRED 
SLOVENSKIM OBČINSTVOM 

»Poslednja turneja zajema nabor pe-
smi iz moje dolgoletne kariere, ki se me 
vsakič znova dotaknejo. V njih so ču-
stva, strast, in ko jih pojem, čutim nekaj 
posebnega v svojem srcu. Imam to mo-
žnost, da občinstvu svoje posebne ob-
čutke pričaram skozi svoj glas. To bo naj-
lepši nabor pesmi vseh časov, ki ga želim 
še zadnjič deliti tudi s slovenskim občin-
stvom,« je povedal Carreras. Njegovim 
besedam ne oporekajo ne obiskovalci 
njegovih performansov ne številni kriti-
ki, ki pravijo, da gre za te-
norista, ki poje tako, kot 
ne zna nihče drug … o ži-
vljenju, ljubezni, strasti in 
težkih življenjskih preiz-
kušnjah, na svoj, nepono-
vljiv način. Njegovo po-
slednjo turnejo opisujejo 
kot poklon umetniku sve-
tovnega formata, obisk 
opernega spektakla pa 
kot neponovljiv privilegij.
(tr, foto: promocijsko gradivo)

N

 POSEBNO DARILO Letos 
lahko najbližjim pričarate 
posebno praznično 
presenečenje, saj imate 
enkratno priložnost, da 
postanete del gala poslovilnega 
spektakla vrhunskega tenorja.

72
let bo eden naj-

bolj znanih teno-
ristov dopolnil 5. 

decembra.

Še zadnjič bo zapel
 slovenskemu občinstvu.

Slavni tenorist 
José Carreras 

V veselem decembru bodo vsto-
pnice na voljo po ekskluzivni 
praznični ceni –  s 15 % popusta; 
kupite jih lahko na vseh ben-
cinskih servisih Petrol in lastnih 
prodajnih mestih Eventima. Več 
na www.josecarreras.si. 

V veselem decembru bodo vsto-
POPUST 

José Carre-
ras s Simfonič-

nim orkestrom RTV 
Slovenija, Arena 

Stožice, 10. ma-
rec 2019
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