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Divadlo pro každého!

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

LIMONÁDOVÝ JOE aneb KOŇSKÁ OPERA
V ústeckém divadle budou hrdinové muzikálu pít Kolaloku 
(která se tak báječně loká!), o pořádně „hustý“ dým v baru se 
postará nádherná Tornado Lou s neméně krásnými barovými 
tanečnicemi, budeme svědky rvaček, přestřelek a vzrušujících 
partiček pokeru, ničemové nám, v rozporu s dnešními poznatky 
medicíny, budou tvrdit, že „alkohol, podávaný v malých dáv-
kách, neškodí v jakémkoli množství“, a bezpráví bude trestat ne-
poskvrněný hrdina v ještě neposkvrněnějším bílém kostýmu na 
bělostném oři. Nenechme se však mýlit dokonalým vzhledem 
našeho hrdiny: kolty Limonádového Joa visí vždy proklatě nízko 
a jeho muška, nezkalená výpary alkoholu, je vždy zcela přesná.

KRÁSNÁ HELENA
Děj operety Krásná Helena se sice odehrává ve starém Řecku, 
těsně před vypuknutím Trojské války, ale slavný mýtus o Parido-
vi a Heleně vyprávějí autoři po svém, velmi humornou a rozpus-
tilou formou. Dílo bylo už v době svého vzniku satirou na teh-
dejší život v Paříži své doby, pletky na císařském dvoře, lehko-
myslnost krasavic, na zálety mocných i žárlivost jejich manželek.

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Taneční divadlo s nahrávkou. Propojením hudby německého 
romantického skladatele Felixe Mendelssohna-Bartholdyho 
(autora známého Svatebního pochodu) a současné hudby 
Gabriely Vermelho s námětem anglického dramatika Williama 
Shakespeara vzniklo kouzelné taneční divadlo s názvem „Sen 
noci svatojánské“, o kterém se vám opravdu ani nesnilo... přijď-
te si prožít tento úžasný sen s našimi tanečníky. 

NOC NA KARLŠTEJNě
Jedna noc na hradě Karlštejně, kam ženy do té doby neměly pří-
stup. V nastudování podle stejnojmenného filmu na motivy hry 
Jaroslava Vrchlického a v muzikálovém zpracování legendární-
ho Karla Svobody uvidíte nejen sólisty, sbor i balet Severočeské-
ho divadla, ale i vzácné hosty – v tomto případě však již napo-
sledy !!! A tak se přijďte rozloučit se všemi známými melodiemi 
tohoto báječného původního českého muzikálu.

CIKÁNSKÉ KOŘENY/í
Příběh s rozměrem shakespearovské tragédie o lásce bílé dívky 
a romského chlapce je koncipován jako moderní taneční diva-
dlo s temperamentní hudbou balkánského skladatele Gorana 
Bregoviče. 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 
vystavěny na dynamických sborových akcích: přinášejí jiskru, ži-
velnost a nápaditost. Choreografie je prodchnuta stylizovanými 
folklorními prvky; rytmický doprovod mnohdy vytvářejí taneč-
níci sami hrou na nejbizarnější nástroje a předměty. Přirozenost 
tanečního projevu a výrazná pohybová zkratka, s níž tvůrci pří-
běh vyprávějí, jsou hybnou silou inscenace, která slaví u publika 
velký úspěch již osmou sezónu. V hlavní roli vystupuje Vladimír 
Gončarov, který byl za roli Čobana oceněn prestižní cenou Thá-
lie 2008.

LOVCI PEREL
Krásná, exotická a smyslná Bizetova hudba se rozezní tentokrát 
pod taktovkou hostujícího dirigenta Floriana Merze. Libreto, 
„klasický” příběh milostného trojúhelníku, napsali Michel Carré 
a Eugéne Cormon. Do přátelství dvou mužů zasáhne láska ke 
kněžce Lejle. Opera z roku 1863 je nastudována ve francouzšti-
ně s českými titulky.

Lovci perel

Krásná Helena



3. pátek
19.00 hod.

muzikál

PREMIÉRA

J. Brdečka, O. Lipský, 250–600 Kč + P/10 
J. Rychlík, V. Hála, V. Blažek, P. Kopta, 
A. Novák, K. Marek, A. Procházka:

LIMONÁDOVÝ JOE 
aneb KOŇSKÁ OPERA

5. neděle
17.00 hod.

muzikál

J. Brdečka, O. Lipský, 250–600 Kč + N/10 
J. Rychlík, V. Hála, V. Blažek, P. Kopta, 
A. Novák, K. Marek, A. Procházka:

LIMONÁDOVÝ JOE 
aneb KOŇSKÁ OPERA
Představení v rámci oslav 50 let PORTY

7. úterý
19.00 hod.

opereta

J. Offenbach: 100–400 Kč + LM

KRÁSNÁ HELENA
13. pondělí

10.00 hod.
balet 

s nahrávkou

F. Mendelssohn-Bartholdy, zadáno pro školy 
G. Vermelho, A. Pešková: jednotné vstupné 50 Kč

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
14. úterý

19.00 hod.
muzikál

J. Brdečka, O. Lipský, 250–600 Kč + A/10 
J. Rychlík, V. Hála, V. Blažek, P. Kopta, 
A. Novák, K. Marek, A. Procházka:

LIMONÁDOVÝ JOE 
aneb KOŇSKÁ OPERA

15. středa
19.00 hod.

muzikál

K. Svoboda, J. Štaidl, 100–400 Kč + LM 
Z. Podskalský, Z. Podskalský jr.:

NOC NA KARLŠTEJNě
POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ!

16. čtvrtek
19.00 hod.

taneční divadlo 
s nahrávkou

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

CIKÁNSKÉ KOŘENY/í

18. sobota 
17.00 hod.

baletní koncert
KONCERT BALETNíHO 50 a 100 Kč

STUDIA SD A JEHO HOSTŮ
19. neděle

17.00 hod.
taneční koncert

III. TANEČNí KONCERT 100–250 Kč bez slev 
STUDIA SCENIC
„Zvířátka a loupežníci“

21. úterý
19.00 hod.

opera

G. Bizet: 100–400 Kč + LM

LOVCI PEREL
dirigent:  Florian Merz
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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

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘí 2016
Polovecké tance – Šeherezáda, Giuditta, Cikáni jdou do nebe, Giselle, Carmen

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
2. čtvrtek 14.00 hod. Dido a Aeneas Duchcov

8. středa 19.30 hod. Labutí jezero Karlovy Vary

10. pátek 10.00 hod. Dido a Aeneas Duchcov

24. pátek 19.30 hod. Lovci perel Bad Elster

Cikánské kořeny/í

Noc na Karlštejně

Sen noci svatojánské


