Yamato – the drummers of Japan 2018
“THE CHALLENGERS“

YAMATO – legendární japonský soubor tvořený z těch nejlepších “Taiko“ bubeníků se po
roční přestávce vrací zpět do České republiky s novou show The Challengers!
Přímo z centra bubenického řemesla, tedy Profektuy Nara v Japonsku, přijedou oblíbení
bubeníci Yamato představit svou novou show The Challengers, a to hned do pěti měst České
republiky. Jejich jedinečnou show budete moci vidět postupně ve Zlíně, Brně, Praze,
Pardubicích a turné zakončí v Ostravě!
Nové koncepční představení s názvem The Challengers je podle slov tvůrců vytvořeno na
základě pocitů a životních zkušeností všech členů souboru, kteří berou svůj život jako velkou
výzvu pro pokořování tělesných i duševních limitů. “Show The Challengers je o přijímání
výzev. Pro tento program bylo naší výzvou nacvičit nové prvky. K tomu jsme přidali i nový
vizuální koncept spolu se speciálně navrženými kostýmy od renomovaného módního
návrháře Kansaie Yamamota. Důvodem proč jsme se spojili s mezinárodním designérem
přestože si vždy sami vytváříme své kostýmy je prostý: chceme využít energii z jeho kostýmů
a spolu s naší energií tak pokořit naše limity. Je to výzva, abychom dosáhli našeho
maximálního potenciálu. Je to nový krok pro Yamato a zárověň naše nová „challenge“.
Yamato jsou The Challengers.“
Ve světě ale i u nás velice populární ansámbl japonských bubeníků již po řadu let beznadějně
vyprodává sály a opět se tak můžeme těšit na nezapomenutelný zážitek také u nás v ČR.
Úspěšná turné po ČR jako Heartbeat Shin-on, Matsuri – Fiesta, Gamushara - The Beat Of
Courage, Rojyoh -The Beat On The Road či Raion – Howl of Lion byla naprosto jedinečným
zážitkem, bubeníci si vždy svou propracovanou audio – vizuální kompozicí doslova podmanili
publikum, což se jim u nás naposledy podařilo i před dvěma lety svou poslední skvěle
přijatou show Bakuon.
Jak tvrdí zakladatel souboru Masa Ogawa: „Vyprodané sály jsou vždy tím nejlepším impulsem
a inspirací k neustálému zlepšování a tréninku, a také k tvorbě nových představení“. Bubeníci
tak ve svém domovském městě Nara v japonských horách opět poctivě cvičili a zdokonalovali
tělo i ducha, aby byla jejich nejnovější neuvěřitelně silná show dovedena k naprosté
dokonalosti!

26.10.2018 Kongresové centrum ZLÍN
27.10.2018 Sono Centrum BRNO
29.10.2018 Divadlo Hybernia PRAHA
30.10.2018 Divadlo Hybernia PRAHA
31.10.2018 Ideon PARDUBICE
1.11.2018 Gong OSTRAVA
Soubor YAMATO založil v roce 1993 Masa Ogawa v Prefektuře Nara, která je považována za
„kolébku japonské kultury“. V současné době zde soubor stále sídlí a s tradičními japonskými
bubny „Wadaiko“ cestuje již více než 20 let po celém světě. Od svého vzniku uskutečnil
soubor přes 3500 představení v 54 zemích v Asii, Evropě a Americe. Během této velkolepé
bubenické show, v které se bubnování mísí s tradičními japonskými motivy, je použito
několik desítek originálních japonských bubnů (včetně bubnu „Odaiko“ vyrobeného z
ohromného více než 400 let starého stromu).
„Bubny existují od nepaměti a jejich zvuk člověka dokázal vždy učarovat. Vždy, když jsme my
– Taiko, bubeníci z Yamato - hráli na naše bubny, dali jsme do toho srdce i duši ve snaze
vytvořit zvuk, v kterém se odráží samotný puls života. Naším bubnováním chceme
zprostředkovat tlukot srdce - zvučnou podstatu všeho živého. Během našeho vystoupení
cítíme sílu a vášeň toho rytmu, který se nachází v každém koutě našeho světa dávající sílu a
odvahu přijmout život takový, jaký je. Toto cítění se snažíme sdílet s naším publikem. Naše
intenzivní cvičení nám umožňuje šířit tento puls po celém světě, někdy s jemnou pronikavostí,
jindy s nezměrnou sílou a vášní. Pak v okamžiku, kdy naše bubnování souzní s tlukotem srdcí
našich diváků, vytvoří vlnu energie, která nám dává sílu a vůli bubnovat dál…“.
Každý rok Yamato koncertuje 6 – 10 měsíců ročně po celém světě. Výsledkem takto
namáhavého programu je stále rostoucí počet diváků, který jen utužuje neutuchající úsilí
japonského seskupení při vystoupeních. Pro každého z členů souboru je vždy setkání s
obecenstvem jedinečné a vzácné.
POZOR! Předprodej vstupenek byl právě zahájen!
Vstupenky k dostání v předprodejních sítích Ticketportal, Ticketpro, Sazkaticket a na
www.79promotion.cz.
Více info na www.79promotion.cz.

