Toša Jovanović Színház
A Zrenjanini Bábszínházat 1956-ban alapították. A drámai és a bábszínház integrációjával 1975-ben
alakult a Toša Jovanović Nemzeti Színház, Drámai és Bábszínház szekciókkal. A Bábszínház évente
mintegy 200 előadást tart, ezek közül 100 turné előadás. Az 1990-es évek során és a 2000-es évek elején
a báb tagozat jelentős eredményeket ért el, így lett a legjelentősebb bábszínház Szerbiában.
Művészi eredményeiért a bábszínház nagyszámú díjat nyert helyi és nemzetközi fesztiválokon. A legfontosabb díjak közé tartozik a Bulgáriában a Golden Dolphin fesztiválon 12 országból származó 25
színház közül elért öt díja, amit a világ első gyermekszínházi fesztiválján, Görögországban, a kritikusok
díja követett. UNESCO elismerés, meghívással való részvétel a nemzetközi BITEF és PIF fesztiválokon,
valamint a legfontosabb jugoszláv fesztiválokon kapott díjak. A bábszínház Ausztriában, Hollandiában,
Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Görögországban mutatta be legjelentősebb előadásait,
amelyek a bábszínház legjobb elért eredményeit képviselik, teret nyitva a bábozás területén új művészeti
megvalósítások előtt. Mindegyik vendégszereplés a csapatnak számos díjat és elismerést hozott.

A fehér bálna dala
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Mindenki hallott Moby Dickről, a fehér bálnáról, az óceán császáráról, de senki sem látta. Ez egy mítosz. Ez
az óceánok legnagyobb bálnája, a legidősebb és a legveszélyesebb. Több hajót pusztított el, mint bármelyik
más bálna, és elpusztíthatatlannak tűnik.
„A fehér bálna dala” című előadásunkban megismerhetjük magát Moby Dicket, és talán megtudhatjuk,
miért ő a tengerek legnagyobb szörnyetege ... Talán, ha megismerjük a legnagyobb félelmünket, megszabadulhatunk tőle... és mindezt bábok segítségével.
Az előadás Ferenczi Réka által alkotott kombináció élő színészek és bábok segítségével. Elmondjuk a gyerekeknek, hogy bármilyen megszállottság fatális lehet, meg kell őriznünk és meg kell csodálnunk a körülöttünk lévő természetet, hogy az élet minden formájában van szépség. Az előadásunk ezt a szép üzenetet
hordozza. A tengerfenék alatt zajló rész nagyon költői és vizuálisan hipnotikus. Antal Attila zenéje nagyon
izgalmas és segít a megfelelő légkör kialakításában.
Ajánlott 7 éves kortól.
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