
BALET DON QUIJOTE 
Spolu se závěrem školního roku chystá taneční obor ZUŠ F.I.Tůmy v Kostelci nad Orlicí baletní 

vystoupení s názvem Don Quijote. Předlohou pro toto představení je pravděpodobně nejslavnější 

španělský román od Miguela de Cervantes y Saavedra s dlouhým názvem Důmyslný rytíř Don Quijote 

de La Mancha. Román vznikl už v roce 1605 a byl přeložen do 85 jazyků. Hudbu k tomuto baletu složil 

L. Minkus. Můžete se těšit na krásný tanec, kostýmy a bohatou výbavu představení. 

  U příležitosti velmi úspěšného minulého představení Carmen jsem položila umělecké vedoucí 

tanečního oboru v ZUŠ F.I.Tůmy a souboru VoTo  paní Lence Neubauerové několik otázek, které by 

mohly čtenáře Zpravodaje zajímat: 

• Koho diváci vidí v baletních vystoupeních na rabštejnských prknech?  

„V souboru tančí bývalé žákyně a absolventky ZUŠ F. I. TŮMY v Kostelci nad Orlicí, šikovní mladí 

tanečníci a v neposlední řadě také rodiče žáků TO. Dá se říci, že tam jsou dvě generace.“ 

• A co chlapci? Jak je to s jejich zájmem o tanec, respektive o balet…. 

„Mezi malými chlapci zájem o balet moc není. Ale ti starší již zájem mají. Máme veliké štěstí, že 

v našem souboru se chlapcům líbí.“ 

• Jak vznikají nápady na baletní představení? 

„Nápady vznikají vždy, když jsem v létě u bazénu (úsměv). Mám čas a nemám žádné jiné starosti.“ 

• Co má taneční soubor VoTo za sebou a co ještě chystá? 

„Taneční soubor VOTO spolupracuje s tanečním oborem ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí. Škola 

nám poskytuje prostory pro zkoušky a vychází nám aktivně vstříc. 

A jaká naše představení již mohli diváci zhlédnout?  

Byly to celovečerní baletní představení Romeo a Julie, Popelka, Pták Ohnivák, Louskáček, Šípková 

Růženka, Čert a Káča, Zlatovláska a Stvoření světa. A v červnu se diváci mohou těšit na představení 

don Quijot.“ 

Za rozhovor děkuje Ing. Marta Klimešová 

Lenka Neubauerová: žije od roku 1986 v Kostelci nad Orlicí 

- Vystudovala taneční pedagogiku 

- Od roku 1992 vyučuje na Základní umělecké škole F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí, 

předtím působila 15 let na ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, kde vybudovala TO  

Na baletní představení Don Quijote se můžete přijít podívat na Rabštejn 17. a 19. června 2016. 

 


