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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI DIVADLAPARTNEŘI DIVADLA

LAST MINUTE – SLEVA PRO STUDENTY
Tato studentská sleva platí obecně na operní, operetní, baletní a taneční inscenace a koncerty Severočeského divadla, neplatí na muzikálová 
a činoherní představení. „Last minute“ vstupenky budou k dispozici v pokladně divadla vždy 10 minut před začátkem představení, hodnota 
zlevněné vstupenky je 50,- Kč a vztahuje se na poslední tři řady na balkóně. Studenti se prokáží studentskou kartou (ISIC apod.). Zkratkou 
LM (last minute) budou v programu divadla označena také konkrétní představení, jichž se tato studentská sleva týká.

www.kr-ustecky.cz

DIVADELNí 
MěSíčNíK

AŤ ŽIJí DUCHOVÉ
Představení Divadla rozmanitostí „Ať žijí duchové“ vzniká volně 
podle všem známého filmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový 
pohled, zkrátka starý známý příběh v  novém kabátě. Divák 
a  doufáme, že nejen dětský, uvidí na  vlastní oči neuvěřitelná 
kouzla, uslyší živě hranou hudbu a  zpívající i  tancující loutky 
a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty, mámy a vůbec všech-
ny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu 
zavzpomínat.

NABUCCO
Vášnivá Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném ži-
dovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor 
Židů „Va, pensiero, sull áli dorate“ („Leť, myšlenko, na zlatých kříd-
lech“) patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. 

CIKÁNI JDOU DO NEBE 
Příběh tragicky končící lásky obávaného zloděje koní Lujka 
Zobary a  tajemné Rady, který je zároveň obrazem života v  ci-
kánském klanu. Spíše nežli děj je v tomto díle podstatná lyrická 
složka. Tento muzikál však bezpochyby patří k tomu nejlepšímu, 
co lze na naší muzikálové scéně vidět.

RIGOLETTO 
Nejslavnější Verdiho opera podle libreta Francesca Maria Piave 
napsaného podle hry Le Roi s’amuse (Král se baví) od  Victora 
Huga, pojednávající o zhýralém francouzském renesančním pa-
novníku Františku I. Uvedení Hugovy hry s  tragickým koncem 
vyvolalo mnoho nevole a hra byla cenzory zakázána. 

GISELLE
Slavný romantický balet podle námětu německého básníka 
Heinricha Heineho stojí na kontrastu lidského a nadpřirozené-
ho světa. Příběh venkovské dívky, která zemře v zoufalství z ne-
šťastné lásky a její duše se po smrti změní ve vílu, je doprovázen 
hudbou A. Ch. Adama plnou nádherných tanečních melodií. 
Giselle jako jeden z mála romantických titulů přežila dobu své-
ho vzniku a zařadila se k nadčasovým klasickým baletům, které 
tvoří základní repertoár baletních souborů.

ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE 
Ona ….. JANA PAULOVÁ On ….. DAVID SUCHAŘÍPA
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva 
jako by žili každý na  jiné planetě. Ona – renomovaná psycho-
ložka, on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na  
jediném: že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod  
každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá cit, kte-
rý si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce  
zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují!
Jiskření mezi oběma postavami i  oběma herci je pro diváky  
zárukou výtečné zábavy, v níž bezpochyby najdou řadu trefně 
pojmenovaných situací také ze svých vlastních životů.

CIKÁNSKÉ KOŘENY/ í
Příběh s rozměrem shakespearovské tragédie o lásce bílé dívky 
a romského chlapce je koncipován jako moderní taneční divadlo 
s  temperamentní hudbou balkánského skladatele Gorana Bre-
goviče. Jejich láska naráží na bariéry vztyčené rozdílností kultur, 
ze kterých vzešli, a na skryté či otevřené animozity mezi dvěma 

odlišnými sociálními prostředími. Cikánské kořeny/í jsou vystavě-
ny na  dynamických sborových akcích: přinášejí jiskru, živelnost 
a nápaditost. Choreografie je prodchnuta stylizovanými folklor-
ními prvky; rytmický doprovod mnohdy vytvářejí tanečníci sami 
hrou na nejbizarnější nástroje a předměty. Přirozenost tanečního 
projevu a výrazná pohybová zkratka, s níž tvůrci příběh vyprávějí, 
jsou hybnou silou inscenace, která slaví u publika velký úspěch již 
čtvrtou sezónu. V hlavní roli vystupuje Vladimír Gončarov, který 
byl za roli Čobana oceněn prestižní cenou Thálie 2008.

JÁ, FRANCOIS VILLON
„…Dvě hodiny příběhu z života slavného básníka uběhnou až ne-
skutečně rychle. Je to představení velice expresivní, svižné, nikde 
se nezastavující, neustále proudící dopředu… Všechno se děje 
rychle, není čas na sentiment. Představení má takovou atmosféru, 
jakoby se při zvednutí opony herci nadechli a celý muzikál ode-
hráli na jeden jediný nádech. Je to obdivuhodné. Obdivuhodné 
a nezapomenutelné.” Vladimíra Holišová / musical-opereta.cz /

IL TROVATORE
Koncem měsíce ledna proběhnou v ústeckém divadle ve spo-
lupráci s naším orchestrem, pěveckým sborem a baletem mis-
trovské pěvecké a dirigentské kurzy pod vedením týmu profe-
sorů – ruské sopranistky Mariny Shaguch a skvělého dirigenta 
Guerassima Voronkova. 
Mladí zpěváci a dirigenti z Austrálie, USA, Columbie, Norska,  
Izraele nebo z Jižní Korei budou mít možnost ověřit si své 
schopnosti přímo s profesionálním hudebním tělesem a získat 
tak pro svou budoucí profesi vynikající zkušenosti. Našemu pu-
bliku se pak představí v koncertním provedení Verdiho opery  
IL TROVATORE. 

GULLIVEROVY CESTY 
Jedno z neznámějších děl světové literatury je kniha velkého an-
glického satirika Jonathana Swifta. Imaginární cestopis byl po-
prvé vydaný v roce 1726 a od té doby vychází v dalších a dalších 
vydáních a nastavuje nemilosrdně zrcadlo lidské zlobě a zkaže-
nosti. O  jeho zpracování se pokoušela nejen různá divadla ale 
i filmoví tvůrci. 
Gulliverovy cesty je jeden z  mála titulů, u  nichž se dokonale 
kloubí humor, dobrodružství a  neotřelá filozofie. Pro naše di-
vadelní ztvárnění jsme vybrali dva první díly, kdy se cestovatel 
ocitá v říši liliputánských trpaslíků a později v zemi obrů. Věříme, 
že se budou děti skvěle bavit a dospělý divák po chvilce smíchu 
začne určitě přemýšlet o svém chování a o lidstvu obecně.

Guerassim Voronkov Marina Shaguch



8. pátek
19.00 hod.

koncert
NOVOROčNí KONCERT 100–400 Kč + P/5
Filmové a muzikálové melodie (Limonádový Joe, Pyšná princezna,  
Jesus Christ Superstar, Evita, West Side Story, My Fair Lady a další) 
sólisté: Iveta Dufková, j. h., Jaroslav Kovacs a Petr Matuszek,  
orchestr SD s dirigentem Milošem Formáčkem

10. neděle 
15.00 hod.

představení  
pro děti

Z. Svěrák, J. Melíšek:  50–100 Kč +RD/5

AŤ ŽIJí DUCHOVÉ
Divadlo Rozmanitostí – Most

11. pondělí
9.00 hod.

zadáno pro školy

Z. Svěrák, J. Melíšek:  jednotné vstupné 50 Kč

AŤ ŽIJí DUCHOVÉ
Divadlo Rozmanitostí – Most

12. úterý
19.00 hod.

opera

G. Verdi: 100–400 Kč + LM

NABUCCO
15. pátek
19.00 hod.

opera

G. Verdi: 100–400 Kč + LM

RIGOLETTO
17. neděle 

17.00 hod.
balet

A. Ch. Adam: 100–400 Kč + N/5 + LM

GISELLE
19. úterý
19.00 hod.

komedie

F. Rogen-Lacan:  100–400 Kč + A/5

ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Divadlo Kalich Praha
hrají: Jana Paulová a David Suchařípa 

21. čtvrtek
19.00 hod.

taneční divadlo 
s nahrávkou

G. Bregovič, D. Dinková: 100–400 Kč + LM

CIKÁNSKÉ KOŘENY/ í
26. úterý 
19.00 hod.

koncert
OPERA GALA 150–200 Kč + slevy
nejznámější operní árie v rámci pěveckých a dirigentských kurzů v mezinárodním 
obsazení 

27. středa 
19.00 hod.

muzikál

J. Hubač / O. Brzobohatý / P. Vrba:  90–220 Kč bez slev

JÁ, FRANCOIS VILLON
Divadlo Na Jezerce Praha
hrají: Martin Písařík, Petra Vraspírová, Jana Malá, Petr Kostka, Petr Vacek a další ...
Náhradní představení za červen 2015

30. sobota
17.00 hod.

G. Verdi: 100–400 Kč + LM

IL TROVATORE
koncertní provedení opery v rámci pěveckých a dirigentských kurzů

31. neděle 
15.00 hod.

pohádka pro děti

J. Swift:  50–100 Kč 

GULLIVEROVY CESTY
MLADÁ SCÉNA Ústí nad Labem
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Foto: Petr Berounský, archiv SD

Pořízeno z příspěvku Statutárního 
města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje

www.operabalet.cz

n pořadatelem akce je SDUL
n SDUL není pořadatelem akce
LM last minute sleva pro studenty

Sledujte programovou nabídku 
na stránkách www.operabalet.cz
Masarykova 1 (nová budova vedle divadla) 
telefon: 475 211 713
úterý–pátek 11.30–17.00 hod. 
(pondělí zavřeno)

Změna programu i obsazení vyhrazena

Giselle

Cikánské kořeny/í

Gulliverovy cesty

Připravujeme na únor 2016
Pygmalion – Městské divadlo Mladá Boleslav, Sůl nad zlato – DAP Praha
Giuditta – premiéra operety, Caveman

Hostujeme na zájezdech
7. čtvrtek 19.00 hod. CIKÁNI JDOU DO NEBE Cheb
13. středa 19.00 hod. KRÁSNÁ HELENA Jablonec n. N.
18. pondělí 19.00 hod. RIGOLETTO Teplice
20. středa 19.00 hod. PRODANÁ NEVěSTA Varnsdorf
28. čtvrtek 19.30 hod. LABUTí JEZERO Karlovy Vary
31. neděle 19.00 hod. LABUTí JEZERO Cheb

Rigolleto Cikáni jdou do nebe

Nabucco Ani spolu, ani bez sebe


