Rockin‘ All Over The World
Dvaačtyřicet mladých umělců z východního předměstí australského Melbourne se chystá vyrazit na
svoji životní cestu – cestu, při níž v březnu a dubnu 2013 během pouhých pěti týdnů nabitých
programem procestují doslova celý svět.
Ambiciózní turné World Tour je pořádané pravidelně každé 3 roky a jako takové je pevnou součástí
kalendáře už tak plného jiných uměleckých vystoupení v Ringwood Secondary College, veřejné
střední škole s výtečnou reputací díky skvělé hudbě, tanci a divadlu.
Po odletu z Austrálie 2. března budou účastníci Tour postupně hosté na středních školách ve městech
Detroit (USA), Toronto (Kanada), Newport a Sandwich (Velká Británie), Harderwijk (Nizozemsko),
Bitche (Francie), Ústí nad Orlicí (ČR) a Chongqing (Čína). V každém místě zůstanou asi 4 dny, a jelikož
budou ubytováni ve vstřícných hostujících rodinách, budou mít studenti možnost nahlédnout do
množství různých odlišných kultur.
Ačkoliv je prolínání kultur a vzájemná výměna zkušeností a tradic velký zážitek a důležitá část cesty,
hlavní důvod pro uspořádání Tour je autorské divadelní představení The Spirit of Melbourne (Duch
Melbourne), které za dobu své cesty předvedou Australané více než dvacetkrát. Tato show od
účinkujících vyžaduje všestrannost – všichni musí umět zpívat, tancovat, hrát divadlo i ovládat hru na
nějaký hudební nástroj. Ve hře provázejí diváka s hrdostí, temperamentem a ve strhujícím tempu
historií a základními prvky svého domovského města.
Show, ve které jsou začleněny některé velmi známé a oblíbené australské melodie, ukáže to nejlepší
z Melbourne – od svého impozantního prapůvodního národního dědictví, přes objev zlata, rozmach
„fair-go“ (principu rovné příležitosti pro všechny), myšlenky dobrovolných australsko-zélandských
armádních sborů ANZAC za první světové války, až po kulturní rozmanitost a bohatou kulturu, kterou
dnes mají občané tak rádi.
World Tour organizuje umělecký ředitel Mr Ben Moody.
„Tato Tour změní životy,“ prohlásil Mr Moody. „Je to opravdu unikátní zkušenost pro mladé
teenagery strávit pět týdnů na cestě kolem světa, poznat spoustu nových přátel a dělat to, co je baví
– vystupovat na jevišti. Jsme velice vděční za projev štědrosti našich hostujících škol a rodin v celém
světě a už se nemůžeme dočkat, až nasedneme na první let z Melbourne a vydáme se na cestu.“
Více detailů o Tour je k dispozici na emailu: bmoody@ringwoodsc.vic.edu.au

