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SPEKTAKL MUZYCZNY
prawdziwa poruszająca historia | dla dorosłego odbiorcy

Na skrzydłach
przeznaczenia
Wydawałoby się, że to legenda opowiadana przez szamankę
i pieśniarza, jednak to autentyczna, poruszająca historia o
tęsknocie odnalezienia samego siebie i prawdziwej spełnionej
miłości, o drodze, jaką bratnie dusze potrzebują przejść, żeby się
spotkać.
Baśniarka wyczarowuje słowa i snuje kanwę opowieści. Pieśniarz
charyzmatycznym głosem śpiewa ballady o podróży po sens życia,
po skrywane tęsknoty, po swoje przeznaczenie. Opowieść o
"Tańczącym z Orłem" emanuje pasją życia i pragnieniem spotkania
z drugim człowiekiem w dojrzałej miłości. Z każdą minutą zaciera się
granica pomiędzy sceną a rzeczywistością. Legenda wkracza w świat
słuchaczy i przenika do serc.
"Tańczący z Orłem" to ten, który odzyskał siebie, to ten którego
miłość odnalazła sama.
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Tańczący z Orłem
SYNOPSIS
Młody mężczyzna wiedzie na pozór szczęśliwe życie – ma rodzinę i
odnosi sukcesy. Prawda jest jednak taka, że nie żyje w zgodzie ze
swoimi pragnieniami, traci poczucie sensu życia i choruje.
Ignorowane, głęboko schowane w jego sercu tęsknoty żyją w nim do
czasu, kiedy nić jego życia przerywa się. Mężczyzna staje u wrót
bramy życia, konfrontuje się z samym sobą i tajemniczym głosem,
który daje mu tylko jedną szansę. Mężczyzna chce skorzystać ze
świętego prawa do zmiany, wrócić do życia i podjąć wyzwanie
odnalezienia swojego przeznaczenia i spełnionej miłości.
Gotów jest zostawić za sobą wszystko, jednak przeszłość upomina
się o swoje prawa. Konfrontuje się z rozterkami, staje w obliczu
swoich lęków i stawia im czoła. Zaczyna rozumieć życiowe prawdy.

"Są ludzie, którzy
szukają miłości nie
spotykając siebie,
i są ludzie, którzy
spotykają siebie,
by miłość mogła
odnaleźć ich sama"
Wówczas jednoczy się z nierozpoznaną
dotąd w sobie postacią mistycznego orła,
który łączy go z jego osobistą mocą. Zyskuje
głębokie zaufanie do siebie i swojej życiowej
drogi. Uzdrowił siebie. Przestaje szukać
przeznaczenia. Zaczyna nim żyć. Dostaje
nową tożsamość. Zostaje Tańczącym z
Orłem.
Los ma dla niego swój plan. Tańczący z
Orłem spotyka kobietę. Kobieta otwiera
przed nim swoje serce i opowiada historię
niespełnionej miłości. Wówczas Tańczący z
Orłem śpiewa dla niej uzdrawiającą pieśń.
Obydwoje dostrzegają ognie swoich
bliźniaczych dusz, wychodzą sobie
naprzeciw i spotykają się w miłości.
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