Sådan bor
APASSIONATAs stjerner
I slutningen af maj kommer det fantastiske
APASSIONATA show endnu en gang til Danmark – nærmere betegnet Odense. APASSIONATA handler i høj grad om samarbejdet mellem heste og mennesker, men showet er ligeledes en æstetisk oplevelse, der kombinerer
lyd, lys og fortælling med hestens uovertrufne
skønhed og charme. Når et show er på turné,
optræder hestene stort set hver weekend over
en længere periode. Men det betyder ikke, at
de opstaldes i trange stævnebokse og altid er
på farten. Nej, der er etablerede særlige
APASSIONATA-stalde, hvor hestene restituerer og nyder livet efter hvert show. For god
hestevelfærd er kernen i et godt show.

Et paradis for hestene
Europa-turnéen, der besøger godt 30 byer i forskellige lande, rejser efter et stjerneformet mønster. Det betyder, at hestene ikke bliver transporteret fra én by til den næste, men i stedet
bliver opstaldet i to centralt placerede midlertidige staldområder mellem showene. På den måde
kan transporttiderne holdes så korte som overhovedet muligt.

Hestene kommer altid først
APASSIONATA er ensbetydende med elegante
koreografier, fantastisk musik, vidunderlige kulisser og - selvfølgelig - imponerende præstationer.
Showet udmærker sig også ved det særlige forhold mellem hestene og ”deres” mennesker – et
forhold der gør, at de kan samarbejde til perfektion. APASSIONATAs heste er ikke kun showets
absolutte publikumsfavoritter. Både ryttere og
hestepasseres fokus er til alle tider på hestene
og deres ve og vel. Hestenes helbred og velbefindende kommer altid i første række – både når
de er på turné, og når de holder fri.

Den ene af de to stalde tilhører Petra Geschonnek, som selv har friserheste. Siden maj 2014
har hun lagt hjerte og sjæl i at forvandle en enestående stald i Korschenbroich, tæt på Düsseldorf, til et lille paradis for hestene. Her kan hestene nyde deres fritid på de store arealer, hvor
de græsser i deres indhegninger, komme på
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idylliske ture i den skønne natur og gennemføre
lette træningsøvelser, specielt skræddersyet til
deres behov. Et perfekt hesteliv!

Ud over Petras friserheste og barok-pintoer nyder op til 20 andre APASSIONATA-heste godt af
det skovklædte terræn, de smukke stalde og ikke
mindst solariet – enkelte heste rejser endda
tusindvis af kilometer for muligheden. Uanset om
det er liberty-dressurstjernen Bartolo Messinas
familie af heste, eller Equipe Gionas friesere, så
har staldene de perfekte faciliteter. Og det manglede bare – det er trods alt hestenes hjem, når
de er på turné.

Bartolo Messina med hans heste
Rytterne tager sig selv af hestene
Præcis som når det er showtime i weekenden,
passer alle ryttere deres egne heste i de midlertidige staldområder. For rytterne er pleje, strigling, bad og det at flette man og haler et

spørgsmål om ære. Den tætte kontakt styrker
desuden det nære bånd mellem hest og rytter,
og rytterne får en konstant føling med, hvilket
humør deres firbenede partner er i. Det er selvfølgelig uhyre vigtigt for både træningen og under selve showet. Hestene er meget værdifulde
for deres ryttere, og det er ikke kun deres evner
og høje træningsniveau, der gør dem så enestående i APASSIONATA-showet – deres udstråling,
karisma og veltilpashed er ligeledes af stor betydning.

Bartolo Messina træner med hestene
Helt almindelige heste
Holdene underholder omkring en halv million
mennesker i et stort antal arenaer hvert eneste
år. Det kan kun lade sig gøre, hvis hestene er i
absolut topform – både fysisk og mentalt – i
løbet af de syv måneders turné. Den fysiske og
mentale topform opnås kun gennem tilstrækkelig
bevægelse, afslapning og kontinuitet, og derfor
er staldene i Korschenbroich ideelle på grund af
deres beliggenhed, da både heste og ryttere ser
det som deres hjem væk fra hjemmet. Uden de
perfekte omgivelser til at træne, slappe af og
lade op ville hestene aldrig kunne lave deres enestående forestillinger, for – uanset hvor mange
shows de er med i hvert år – er APASSIONATAs
heste først og fremmest én ting: Helt almindelige
heste.
For datoer, priser m.m. klik her APASSIONATA
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