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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zdeněk Fibich
Pád Arkuna / The Fall of Arkun
Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman
Premiéra: 9. 10. 2014 

Alois Hába
Nová země / The New Earth
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Miroslav Bambušek
Premiéra: 12. 12. 2014

Modest Petrovič Musorgskij
Boris Godunov
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Linda Keprtová
Premiéra: 26. 3. 2015

Leoš Janáček
Z mrtvého domu / 
From the House of the Dead
Dirigent: Robert Jindra
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 14. 5. 2015

Jan Klusák
Filoktétés
Dirigent: Marko Ivanović
Režie: Jiří Nekvasil
Premiéra: 23. 5. 2015

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

Richard Strauss
Salome
Dirigent: Heiko Mathias Förster
Režie: Mariusz Treliński
Premiéra: 23. 10. 2014

Arrigo Boito
Mefistofeles
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Ivan Krejčí
Premiéra: 22. 1. 2015

Engelbert Humperdinck
Jeníček a Mařenka /  
Hänsel und Gretel
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Matěj Forman
Premiéra: 23. 4. 2015

Giuseppe Verdi
Macbeth
Dirigent: Jiří Štrunc
Režie: Martin Čičvák
Premiéra: 11. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Kouzelná flétna / Die Zauberflöte
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Vladimír Morávek 
Premiéra: 5. 2. 2015

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

Dmitrij Šostakovič
Orango & Antiformalistický jarmark / 
Orango & Anti-Formalist Rayok
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Sláva Daubnerová 
Premiéra: 17. 12. 2014

Jan Kučera
Rudá Marie / Red Mary
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Viktorie Čermáková 
Premiéra: 7. 5. 2015

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Ariane Mnouchkinová 
Dokonalé štěstí aneb 1789 / 
Perfect Happiness or 1789
Režie: Vladimír Morávek
Česká premiéra: 4. 12. 2014

Jiří Traxler, Martin Vačkář, 
Ondřej Havelka 
V rytmu swingu buší srdce mé / The 
Rhythm of My Heart Pounding Swing
Režie: Ondřej Havelka
Předpremiéra: 25. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

William Shakespeare 
Othello, benátský mouřenín
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 18. 12. 2014

Peter Morgan 
Audience u královny / The Audience
Režie: Alice Nellis
Česká premiéra: 19. 3. 2015

Marius von Mayenburg
Kámen / The Stone
Režie: Michal Dočekal
Premiéra: 28. 5. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ivan Lamper, Jiří Adámek a kol.
Po sametu / After the Velvet
Režie: Jiří Adámek
Světová premiéra: 17. 11. 2014

Chanoch Levin 
Strasti života / Labor of Life
Režie: Eduard Kudláč
Česká premiéra: 12. 3. 2015

Mike Bartlett 
Zemětřesení v Londýně / 
Earthquakes in London
Režie: Daniel Špinar
Česká premiéra: 2. 4. 2015

„Off na Nové scéně“ 
(Nová scéna fakt Off)
Malé jevištní experimenty  
na aktuální témata.

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

La Bayadère
Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie a režie: Javier Torres
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
Premiéra: 20. 11. 2014 

Ballettissimo
1. symfonie D-dur
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie: Petr Zuska 
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník
Reflections on the Fate 
of Human Forms
Hudba: 48nord (Ülrich Müller 
& Siegfried Rössert) 
Choreografie: Jacopo Godani
7. symfonie A-dur
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník
Česká premiéra: 5. 3. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ohad Naharin: decadance 
Choreografie a režie: Ohad Naharin
Česká premiéra: 4. 6. 2015

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek
Světová premiéra: 19. 2. 2015

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Legendy magické Prahy /  
Legends of Magic Prague 
Námět, scénář, režie: Jiří Srnec
Choreografie: Petr Zuska

Kouzelný cirkus /  
Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm, Jan Švank
majer, Jiří Srnec
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří 
Hrabal, Vlastimil Jílek, Josef Koníček, 
František Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: 
Václav Janeček
Kamera a střih: Jan Loukota

Vidím nevidím / As Far as I See
Scénář, režie, animace:
Maria Procházková
Choreografie: Zdeněk Prokeš

Václav Havel
Antikódy / Anticodes
Koncept: Braňo Mazúch, Dan Gregor
Režie: Braňo Mazúch
Choreografie: Věra Ondrašíková

Human Locomotion
Koncept: SKUTR, Kopecký, Kodet
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet
Scénografie: Jakub Kopecký
Hudba: Petr Kaláb



Vážení a milí diváci, 
kolegové a přátelé!
V úvodu tohoto editorialu bych se rád vrátil 
zhruba o dva a půl měsíce zpátky, kdy byly 
zveřejněny výsledky uzavřených výběrových 
řízení na budoucí šéfy Činohry a Baletu. 
Danielu Špinarovi gratuluji a moc držím pal
ce, Filipu Barankiewiczovi s radostí a klid
ným srdcem předám soubor v roce 2017. 
Tohoto špičkového umělce znám již více než 
deset let. Velmi si ho vážím profesně i lidsky. 
Jsem přesvědčen o tom, že bude po všech 
stránkách dobrým šéfem a Balet Národního 
divadla v jeho rukách nadále pokvete.
Teď se ale pojďme přesunout do součas
nosti, která je pro nás ve znamení premi
éry Ballettissima. Název samotný evokuje 
jakousi přehršel baletu. Nabídnou Vám ji 
tři evropští tvůrci v kombinovaném veče
ru, jehož leitmotivem jsou různé pohledy 
a možnosti použití klasické baletní techniky 
současnosti – a to jak v tradičním, tak velmi 
novátorském slova smyslu.
Představení zahájí 1. symfonie D dur Gusta-
va Mahlera, opus, který jsem vytvořil pro 
svůj soubor v roce 2010 a který měl svě

tovou premiéru na výstavě EXPO v čínské 
Šanghaji.
Závěr večera bude patřit Ludwigu van 
Beethovenovi a jeho 7. symfonii A dur 
v úžasné choreografii Uweho Scholze. 
Tento německý světoznámý tvůrce, který 
před 10 lety předčasně zemřel, byl mnoho 
let šéfem baletního souboru v Lipsku a je 
často označován za Balanchina Evropy. 
Mezi těmito dvěma symfonickými a již 
uvedenými díly se jako kontrast objeví opus 
zcela nový. Jeho tvůrcem bude Ital Jacopo 
Godani, který patří mezi nejpodstatnější 
a nejosobitější jména současné evropské 
taneční scény.
Ballettissimo bude interpretačně velice 
náročný večer a doufám, že i vyhledávaný 
nejen baletomany.

Držte nám palce a přijďte se podívat.
Krásné jarní dny Vám přeje,
 
Petr Zuska
a Balet ND
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ÚVODNÍK

Zahajujeme 
celosezonní 
předplatné!

Máme pro vás připravenou nabídku předplatného na sezonu 2015/2016,  
která obsahuje 40 skupin sestavených z představení souborů Baletu,  

Činohry, Opery a Laterny magiky v termínech od září 2015 do června 2016. 
Mezi prvními vám tak představíme repertoár příští sezony. 

2.–15. března 2015 
Přednostní prodej PRO 
STÁVAJÍCÍ ABONENTY 
celosezonního předplatné
ho (sezony 2014/15), kteří 
NEMĚNÍ místa ani skupinu

16.–29. března 2015 
Přednostní prodej před
platného PRO STÁVAJÍCÍ 
ABONENTY celosezonní
ho předplatného (sezony 
2014/15), kteří MĚNÍ místa 
či skupinu 

30. března–14. června 2015
Volný prodej předplatného 
PRO VŠECHNY ZÁJEMCE

Více na str. 4–8  
a www.predplatnend.cz

Činohra • Opera • Balet • Laterna magika
Národní divadlo • Státní opera • Stavovské divadlo • Nová scéna

Předplatné 2015/16
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PŘEDPLATNÉ 2015/16

PREMIÉROVÉ SKUPINY
Tři zcela nové exkluzivní předplatitelské skupiny vás zvou 
na první premiéry vrcholů nadcházející divadelní sezony. Na
vštívíte zvolená představení na nejlepších místech v hledišti, 
získáte tištěné programy ke všem inscenacím ve skupině 
podepsané představiteli hlavních rolí, budeme vás hýčkat 
i mnohými překvapeními. A hlavně tím, co umíme nejlépe – 
uměním.

Operní premiéry – OP
Zažijte svět opery bez kompromisů. Tato výjimečná operní 
skupina vám zajistí vstupenky na premiérová uvedení sedmi 
operních inscenací. Buďte první, kdo si s námi užije jiskřivou 
atmosféru zrodů nových uměleckých děl. Příběh druidské 
kněžky Normy byl poprvé uveden ve slavné La Scale. Vy se 
můžete těšit na návštěvu Státní opery, jejíž honosné prostory 
rozezní Belliniho klenuté romantické melodie. V lednu vás 
zahřeje smích při návštěvě Stavovského divadla, kde zhlédne
te operní zpracování známé pohádky o Popelce. Autorům se 
podařilo vytvořit konverzační komedii plnou vtipných situací 
a nenadálých překvapení. Tragický milostný příběh gejši Cio
CioSan a plukovníka Pinkertona vás zavede do exotického 
prostředí Japonska. Že vám děj jedné z nejuváděnějších oper 
něco připomíná? Není divu, námět totiž posloužil při vzniku 
slavného muzikálu Miss Saigon. Návštěva Národního divadla 
nabídne unikátní setkání s českou hudbou a zřídka uváděnou 
operou Juliette Bohuslava Martinů. Znáte ikoničtější příběh 
nešťastné lásky než ten o Romeovi a Julii? Do operní podoby 
jej převedl francouzský skladatel Charles Gounod a chytlavá 
melodie nejslavnější Juliiny árie Je veux vivre vám bude znít 
v hlavě ještě cestou z divadla. Opera s názvem Andrea Chénier 
je inspirována životem a tvorbou básníka popraveného během 
francouzské revoluce. Exkluzivní premiérový cyklus završí 
Straussova Elektra, mytický příběh řecké princezny, která touží 
pomstít vraždu svého otce. 

1. Norma pá 2. 10. 2015 19.00 SO

2. Popelka čt 21. 1. 2016 19.00 STD

3. Madama Butterfly čt 4. 2. 2016 19.00 SO

4. Juliette čt 24. 3. 2016 19.00 ND

5. Romeo a Julie čt 21. 4. 2016 19.00 SO

Cena – A: 9 990 Kč

Baletní premiéry – BP
Prožijte s námi naplno atmosféru premiérových večerů – 
od počátečních tónů předehry přes zatajený dech před prvním 
rozevřením opony, od úderu špiček na baletní podlážku přes 
první povedený skok či vytočenou piruetu, od sklenky šam
paňského o přestávce a napjatého očekávání další části večera 
až po závěrečný tón, poslední zavření opony a velkolepou 
slavnostní děkovačku – to vše za přítomnosti našich předních 
tanečníků na scéně a inscenátorů v hledišti. V prosinci vás 
na půdě Národního divadla potěší vánoční pohádkový příběh 
oživlé loutky Louskáčka v režii uměleckého šéfa Baletu 
Národního divadla Petra Zusky. O tři měsíce později se s malou 
Gerdou vydáte zachránit před zlou vládkyní očarovaného 
chlapce Kaje do ledového království postaveného na scéně 
Státní opery v inscenaci Sněhová královna. Na závěr sezony 
poznáte to nejlepší ze současného tanečního divadla na jevišti 
Nové scény za doprovodu hudby Bacha, Brela, Šostakoviče 
či Mahlera – magickou kombinaci lyriky, nostalgie, humoru 
i bláznivé absurdity v inscenaci Vertigo. Pojďte s námi prožít 
neopakovatelné první okamžiky nových inscenací.

1. Louskáček čt 3. 12. 2015 19.00 ND

2. Sněhová královna čt 3. 3. 2016 19.00 SO

3. Vertigo čt 9. 6. 2016 19.00 NS

Cena – A: 4 990 Kč

Činoherní premiéry – ČP
K unikátním premiérovým večerům se známými a oblíbenými 
herci vás zve soubor Činohry Národního divadla. Do nové sezo
ny vás stylově vtáhne swingová revue Ondřeje Havelky, který 
diváky provede se svými Melody Makers na scéně příběhem 
lásky, hudby a touhy po svobodě české jazzové legendy Jiřího 
Traxlera. Na jevišti Stavovského divadla se rozehraje nesmr
telná klasika, ibsenova Heda Gablerová, dramatický portrét 
ženy, která hledá štěstí, ale žije v době, v níž ho nedokáže napl
nit. Premiéra Nezvalova veršovaného dramatu Manon Lescaut 
si připíše jedno prvenství. Příběh nevěrné a zároveň oddané 
lásky, plný napínavých zvratů a okouzlujícího rytířského světa 
se totiž na prkna Národního divadla dostává vůbec poprvé. 
Tvůrčí zájem současné dramatičky Lenky Lagronové se ten
tokrát upnul k jedné z nejznámějších postav české literatury, 
Boženě Němcové. Divadelní hra Jako břitva ale není žádný su
chý životopis. Spoluprožijete příběh emancipované ženy, která 
svými životními postoji překonala svou dobu. První červnová 

premiéra Sen čarovné noci vás příjemně naladí na přicházející 
léto. Půvabná divadelní hříčka Williama Shakespeara vás 
zavede do kouzelného lesa obývaného elfy a skřítky, kde se 
rozvíjí zamotaný příběh čtyř milenců a jedné herecké spo
lečnosti. V závěrečném předpremiérovém večeru nazvaném 
Kafka přivede jeden z nejvýraznějších ruských režisérů Kirill 
Serebrennikov na jeviště bizarní svět tohoto geniálního moder
nisty. Na scéně ožijí figury(a zvířata) z Kafkových děl i sám 
autor, jeho despotický otec, matka, sestra, milenky.

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

čt 10. 9. 2015 19.00 ND

2. Heda Gablerová čt 19. 11. 2015 19.00 STD

3. Manon Lescaut čt 11. 2. 2016 19.00 ND

4.
Jako břitva 
(Božena Němcová)

čt 31. 3. 2016 19.00 STD

5. Sen čarovné noci čt 16. 6. 2016 19.00 ND

6. Kafka čt 23. 6. 2016 19.00 StD

Ceny – A: 3 090 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 190 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Exclusive – EX
V této skupině nabízíme výběr z nejoblíbenějších inscenací 
všech žánrů. Sezonu otevře Othello, jedna z nejproslulejších 
tragédií Williama Shakespeara. Režisérem sugestivního příbě
hu o lásce, žárlivosti a intrikách je nastupující ředitel Činohry 
Národního divadla Daniel Špinar. Adventní období v Národním 
divadle každoročně ovládá Čajkovského pohádkový balet 
Louskáček. V nové sezoně se můžete těšit na novou inscenaci, 
jejímž tvůrcem je umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr 
Zuska. Manon Lescaut, hrdinka Prévostova románu, učarovala 
kromě mnoha jiných také českému spisovateli Vítězslavu Ne
zvalovi. V roce 1940 přepracoval milostný příběh nespoutané 
Manon a oddaného rytíře des Grieux do veršovaného dramatu, 
které je považováno za jedno z jeho nejzdařilejších děl. 
Na jeviště Národního divadla se Manon dostává vůbec poprvé 
v historii. Zástupcem operního žánru je Popelka mistra vr
cholného belcanta Gioacchina Rossiniho, která měla premiéru 
v roce 1817 v Římě. Námět vychází ze stejnojmenné pohádky 
francouzského spisovatele Charlese Perraulta. Příběh nabízí 
inscenátorům pestrou škálu situací od dojemných po komické, 
stejně jako vděčné typy postav se skvělými hudebními čísly.

1. Othello, benátský mouřenín út 6. 10. 2015 19.00 STD

2. Louskáček út 8. 12. 2015 19.00 ND

3. Manon Lescaut st 17. 2. 2016 19.00 ND

4. Popelka st 9. 3. 2016 19.00 STD

Cena – A: 3 290 Kč, B: 2 290 Kč, C: 1 290 Kč

Shakespearovské večery – SV
Národní divadlo má aktuálně ve svém repertoáru vícero insce
nací vytvořených na náměty nejslavnějšího dramatika všech 
dob Williama Shakespeara. Čtyři z nich tvoří nový exkluzivní 
shakespearovský cyklus. Nesmrtelný příběh veronských 
milenců Romea a Julie inspiroval také ruského skladatele 
Sergeje Prokofjeva. Výjimečnou inscenaci v duchu neoklasické 
taneční estetiky připravil pro jeviště Státní opery úspěšný 
choreograf a umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr 
Zuska. Tragédie o benátském mouřenínu Othellovi je klasický 
příběh vášně, žárlivosti a zrady, jehož motiv proniknul z di
vadelního prostředí i na pole psychologie. Hudební skladatel 
Giuseppe Verdi si k opernímu zpracování vybral celkem čtyři 
Shakespearovy kusy. Prvním z nich je Macbeth, příběh bez
uzdné ctižádosti a touhy po moci, které jsou puzeny záhadnou 
věštbou. Závěr sezony a začátek léta vám chceme zpříjemnit 
tematickou novinkou, komedií Sen čarovné noci. Mezi několik 
milostných párů se připlétá elfský král Oberon, jemuž sluha 
Puk opatří kouzelný květ vyvolávající v lidech lásku. Celý 
příběh se odehrává o kouzelné noci, kdy se smývá rozdíl mezi 
skutečností a snem. Po každé noci však přichází ráno a s ním 
i šťastný konec či nový začátek. 

1. Romeo a Julie čt 8. 10. 2015 19.00 SO

2. Othello, benátský mouřenín út 19. 1. 2016 19.00 STD

3. Macbeth st 13. 4. 2016 19.00 SO

4. Sen čarovné noci út 28. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 3 090 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 190 Kč

Ladíme spolu – ČFND
Milovníkům operní i symfonické hudby s velkou radostí 
představujeme zcela novou exkluzivní skupinu, která vznikla 
ze spolupráce Národního divadla a České filharmonie. Cyklus 

zahájí koncert, kterým Česká filharmonie otevře svou jubilejní 
120. sezonu. Pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka se 
orchestr představí s programem sestaveným z ryze českého 
repertoáru. Přihlásí se tak k tradici, s níž je spojena po celou 
dobu své existence. Zazní hudba Leoše Janáčka, Josefa 
Suka či Antonína Dvořáka. První návštěva Národního divadla 
nabídne zajímavý pohled na vývoj ruské opery – můžete se 
těšit na společné uvedení oper Jolanta Petra iljiče Čajkov
ského a Slavík Igora Stravinského. Příběhy slepé princezny 
Jolanty a přepychem zahrnutého čínského císaře jsou na první 
pohled zcela odlišné. Propojuje je však téma obdivu k přírodě 
a jejím krásám. Třetí večer bude opět patřit české hudbě, 
a to na koncertě ke 120. výročí České filhamonie. Uslyšíte 
Dvořákovy Biblické písně v podání Jana Martiníka a na závěr 
slavnou Novosvětskou symfonii. Abonentní cyklus uzavře nové 
nastudování opery Elektra, která byla prvním plodem následné 
dlouhotrvající spolupráce skladatele Richarda Strausse a lib
retisty Huga von Hofmannstahla.

1. Zahajovací koncert pá 2. 10. 2015 19.30 DSR

2. Slavík/Jolanta pá 20. 11. 2015 19.00 ND

3. Koncert ke 120. výročí ČF po 4. 1. 2016 19.30 DSR

4. Elektra st 22. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 3 980 Kč, B: 2 980 Kč, C: 1 540 Kč

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I – ROD1 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 10 let.
Jedna z nejzdařilejších oper Antonína Dvořáka, Čert a Káča, je 
založena na české lidové báchorce, kterou do své sbírky pohá
dek zpracovala Božena Němcová. Originální scéna Adolfa Borna 
umocňuje prožitek z Dvořákovy geniální tvorby. V inscenaci 
multimediální Laterny magiky Podivuhodné cesty Julese Verna 
si připomenete vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, 
geologické, fyzikální a astronomické poznatky. V novém roce 
zhlédnete romantickou operu skladatele engelberta Humper
dincka Jeníček a Mařenka napsanou na motivy známé pohádky 
bratří Grimmů. S velkým zájmem očekávané pohádkové před
stavení režíroval Matěj Forman a uplatnil v něm své zkušenosti 
s kočovným divadlem. Francouzská choreografka Bérangère 
Andreo nastudovala se souborem Taneční konzervatoře hl. m. 
Prahy poutavý Dickensův příběh Oliver Twist. Na závěr divadelní 
sezony uvidíte pohádku Sněhová královna o krutém zimním 
království, která patří ke klenotům „mistra pohádkáře“ H. CH. 
Andersena. Baletní verzi tohoto díla s hudbou Sergeje Proko
fjeva vytvořil slavný anglický choreograf Michael Corder v roce 
2007 pro Anglický národní balet.

1. Čert a Káča ne 20. 9. 2015 11.00 ND

2.
Podivuhodné cesty  
Julese Verna

so 14. 11. 2015 17.00 NS

3. Jeníček a Mařenka ne 31. 1. 2016 11.00 SO

4. Oliver Twist (Bohemia Balet) ne 15. 5. 2016 14.00 STD

5 Sněhová královna ne 26. 6. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 840 Kč, B: 1 330, Kč, C: 740 Kč

Rodinné divadlo odpolední II – ROD2 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let.
Úvodem skupiny pro nejmenší diváky zazní tóny opery Příhody 
lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Skladatel v ní mistrně 
zhudebnil radosti i starosti malé lišky Bystroušky, lišáka 
Zlatohřbítka, Revírníka a dalších obyvatel či sousedů lesa. Milý 
operní příběh, ke kterému skladatel našel inspiraci v textu 
Rudolfa Těsnohlídka, patří k pokladům české operní tvorby. 
V tanečním představení Čarodějův učeň tvůrci oživují téma sta
ré lužickosrbské legendy: příběh ukazuje nebezpečí střetů se 
záhadnými silami, které dokážou poblouznit i fascinovat. Další 
titul této skupiny je Sněhová královna na motivy oblíbené po
hádky H. CH. Andersena. Příběh o malé statečné Gerdě, která 
vysvobodí svého milého kamaráda Kaje z moci kruté královny, 
okouzluje čtenáře již téměř 170 let. Na scéně Státní opery 
uvidíte baletní verzi tohoto díla s hudbou Sergeje Prokofjeva. 
I v posledním představení se potěšíte pohádkovým příběhem. 
Příběh čisté a nevinné dívky Popelky inspiroval nejen literáty, 
ale i hudebníky. Italský skladatel Gioacchino Rossini napsal 
okouzlující operu, v níž nechybí to základní a všem verzím 
příběhu společné: vítězství dobra a lásky nad zlem a nenávistí.

1. Příhody lišky Bystroušky so 21. 11. 2015 14.00 ND

2. Čarodějův učeň so 6. 2. 2016 14.00 ND

3. Sněhová královna so 19. 3. 2016 14.00 SO

4. Popelka so 11. 6. 2016 17.00 STD

Cena – A: 1 640 Kč, B: 1 180, Kč, C: 590 Kč

Předplatné 2015/2016
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Rodinné divadlo odpolední III – ROD3 
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let. 
Swingová revue režiséra, herce, zpěváka a dirigenta Ondřeje 
Havelky V rytmu swingu buší srdce mé je založená na vzpo
mínkách velkého českého jazzmana Jiřího Traxlera a uvede 
vás do světa podmanivých melodií s Havelkovými Melody 
Makers na scéně. Celovečerním dílem se na jevišti Nové scény 
představí jeden z nejslavnějších choreografů současnosti. 
Izraelec Ohad Naharin se řadí ke světové špice současného 
tance. Jeho díla jsou kritiky označovaná jako tajemná, smyslná 
a pulzující. V prosinci vás čeká činoherní představení 1914. Pů
sobivá inscenace významného světového režiséra Roberta Wil
sona s tematikou první světové války je unikátním projektem 
snoubícím ironický pohled dobrého vojáka Švejka s protivá
lečným opusem Karla Krause Poslední chvíle lidstva. S před
posledním titulem skupiny, Smetanovou Prodanou nevěstou, 
vkročila před téměř 150 lety do české opery idea národního, 
o lidové tradice se opírajícího, hudebního divadla. Děj vás 
zavede do vesničky, kde žijí Jeník a Mařenka – dva mladí lidé, 
kteří se milují. Mařenka se má však provdat za syna bohatého 
sedláka Míchy, u něhož se její otec zadlužil. Jakou roli sehraje 
v jejich osudu vesnický dohazovač Kecal či „medvěd“ Vašek? 
Inscenace Laterny magiky Malý princ, která uzavírá program 
skupiny, přibližuje unikátní pohádkový příběh moderní světové 
literatury Antoina de SaintExupéryho. V příběhu letce, který 
uvízne v poušti, je konfrontován svět dospělých s pohledem 
pohádkového dětského hrdiny. 

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

so 3. 10. 2015 14.00 ND

2. Ohad Naharin: decadance ne 15. 11. 2015 14.00 NS

3. 1914 ne 6. 12. 2015 14.00 STD

4. Prodaná nevěsta ne 24. 1. 2016 14.00 ND

5. Malý princ so 2. 4. 2016 14.00 NS

Cena – A: 1 580 Kč, B: 1 090 Kč, C: 710 Kč

Rodinné divadlo odpolední IV – ROD4 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let.
V této rodinné skupině uvidíte jako první Stroupežnického 
drama Naši furianti s podtitulem Obraz života v české vesnici. 
Příběh se točí kolem uvolněného místa ponocného, o které 
mají zájem dva sousedi. Spor o obsazení místa postupně 
narůstá přiživován zdejšími furianty – umíněnými domýšlivci. 
V prosinci se ponoříte do vánoční atmosféry se zbrusu novým 
provedením Čajkovského baletu Louskáček z dílny umělec
kého šéfa Baletu Národního divadla Petra Zusky. V novém 
roce vás rozveselí swingová revue herce, zpěváka a dirigenta 
Ondřeje Havelky vycházející ze vzpomínek českého jazzmana 
Jiřího Traxlera. Inscenace se ponese v rytmu pulzujících 
melodií s Havelkovými Melody Makers na scéně. Následuje 
Janáčkova slavná opera o lišce Bystroušce psaná na motivy 
románu Rudolfa Těsnohlídka. Svým vtipem, hloubkou, emo
tivností a výpravností oslovuje znovu a znovu dospělé i dětské 
publikum po celém světě. Balet Sněhová královna vypráví 
o kruté vládkyni, která očarovala chlapce Kaje pomocí malého 
střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém světě, 
kde není místo pro lásku. Naštěstí síla přátelství malé Gerdy 
přemůže zlo a Kaje vysvobodí. Balet vytvořil slavný anglický 
choreograf Michael Corder v roce 2007 pro Anglický národní 
balet na hudbu Sergeje Prokofjeva.

1. Naši furianti so 24. 10. 2015 14.00 ND

2. Louskáček so 12. 12. 2015 14.00 ND

3.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 17. 1. 2016 14.00 ND

4. Příhody lišky Bystroušky so 16. 4. 2016 14.00 ND

5. Sněhová královna so 14. 5. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 180 Kč, C: 680 Kč

Rodinné divadlo odpolední V – ROD5 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. 
Úvodním titulem skupiny je Sólo pro tři, taneční divadlo cho
reografa a uměleckého šéfa Baletu Národního divadla Petra 
Zusky inspirované životními příběhy a písněmi Jacquese Brela, 
Vladimira Vysockého a Karla Kryla. Propojení působivé scény, 
světel, kostýmů a vrcholných výkonů tanečníků je oblíbe
nou a hojně navštěvovanou podívanou. O měsíc později vás 
v Národním divadle uvítá Dvořákova lyrická opera Rusalka. Mi
nimalistické výtvarné zpracování v režii Jiřího Heřmana dává 
vyniknout širokým jemným melodiím. Pohádková opera Engel
berta Humperdincka o ztracených dětech Jeníčkovi a Mařence, 
tajemném lese a čarodějnici v režii Matěje Formana zaujme 
bohatou instrumentací a českým překladem libreta. První 
inscenací, kterou zhlédnete v novém roce, je Stroupežnického 
divadelní bestseller Naši furianti. Hru z vesnického prostředí, 
kde každý druhý soused angažovaný do sporu o neobsazené 

místo ponocného je domýšlivec a náfuka, režíroval J. A. Pitín
ský. Projekt Laterny magiky Podivuhodné cesty Julese Verna 
je inspirován romány francouzského spisovatele. Připomíná 
zeměpisné, geologické, fyzikální a astronomické objevy 19. 
století. Geniální Dvořákova hudba roztomilé pohádkové opery 
Čert a Káča ve spojení s originální scénou a kostýmy Adolfa 
Borna zaručují úspěch nejen u dětského diváka. Skupinu za
končí balet Sněhová královna. Malý chlapec a dívka čelící kruté 
a mocné vládkyni ledového království prožívají dojemný příběh 
o boji mezi dobrem a zlem.

1.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

so 26. 9. 2015 14.00 ND

2. Rusalka ne 18. 10. 2015 17.00 ND

3. Jeníček a Mařenka so 5. 12. 2015 11.00 SO

4. Naši furianti ne 31. 1. 2016 14.00 ND

5.
Podivuhodné cesty  
Julese Verna

so 12. 3. 2016 14.00 NS

6. Čert a Káča so 30. 4. 2016 11.00 ND

7. Sněhová královna so 7. 5. 2016 14.00 SO

Cena – A: 2 460 Kč, B: 1 780 Kč, C: 960 Kč

Rodinné divadlo odpolední VI – ROD6 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let.
Úvodem skupiny vás čeká exotický příběh La Bayadère o chrá
mové tanečnici na hudbu L. Minkuse v choreografii J. Torrese. 
Příběh nenaplněné lásky v bohaté scénické i kostýmové 
výpravě je skutečným bonbonkem pro milovníky klasických 
baletních děl. Opera Čert a Káča Antonína Dvořáka patří 
k nejzdařilejším skladatelovým dílům. Pohádka o chytrém 
ovčáku Jirkovi, drzém vesnickém děvčeti Káče a oklamaném 
čertu je založena na české lidové báchorce Boženy Němcové. 
Doznívající vánoční atmosféru vám prodlouží pohádkový 
balet Louskáček P. I. Čajkovského. Novou inscenaci vánočního 
příběhu nastudoval choreograf a šéf Baletu Národního 
divadla Petr Zuska. Operní pohádku Jeníček a Mařenka 
napsal skladatel Engelbert Humperdinck na motivy příběhu 
bratří Grimmů. V režii Matěje Formana uvidíte vše, co do této 
pohádky patří – zbloudilé děti, pohádkový les, zlou ježibabu, 
loutkáře. Jaro oslavíte s příběhem krásné a přelétavé Manon. 
K napsání veršovaného dramatu inspiroval básníka Vítězslava 
Nezvala román abbého Prévosta. Na závěr sezony se vypravíte 
do Čarokraje. Kromě slavnosti roztodivných kouzelných zvířat 
a bytostí navštívíte podzemí Národního divadla, v němž Marko 
Ivanović s bratry Formanovými objevil tajný vchod do říše 
Mytologie.

1. La Bayadère so 12. 9. 2015 14.00 SO

2. Čert a Káča ne 11. 10. 2015 11.00 ND

3. Louskáček so 2. 1. 2016 15.30 ND

4. Jeníček a Mařenka ne 14. 2. 2016 11.00 SO

5. Manon Lescaut ne 17. 4. 2016 14.00 ND

6. Čarokraj so 25. 6. 2016 14.00 ND

Cena – A: 2 180 Kč, B: 1 480 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII – ROD7 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 7 let.
Tato zcela nová abonentní skupina je sestavena pro dětské 
diváky už od sedmi let věku. Otevírá ji multimediální inscenace 
Laterny magiky s názvem Vidím nevidím. Malá Agátka se 
narodila nevidomá, a proto svět kolem sebe objevuje pro
střednictvím hmatu a sluchu. Důmyslnými projekcemi, které 
jsou základním stavebním prvkem Laterny magiky, vám dá 
inscenace možnost seznámit se s Agátčinými představami 
a fantaziemi. V prosinci vás čeká pohádkový vánoční výlet 
do světa, kde žije Louskáček – oživlá dřevěná loutka. Tento 
Čajkovského balet uvádíme ve zcela novém kabátě, v originální 
choreografii a režii uměleckého šéfa Baletu Národního divadla 
Petra Zusky. Do třetice se s předplatným vydáte do hlediště 
Státní opery na balet Sněhová královna s hudbou S. Pro
kofjeva. Andersenův příběh o zlé vládkyni a síle přátelství 
očaroval několik generací čtenářů a diváků. My ho uvádíme 
v choreografii Michaela Cordera vytvořené v roce 2007 pro An
glický národní balet. Závěrečným titulem skupiny je Čarokraj, 
úspěšná rodinná operní expedice Marko Ivanoviće a bratrů 
Formanových. Součástí výpravy do světa Mytologie, říše plné 
bazilišků, vlkodlaků a mořských panen, je průzkumná cesta 
podzemím Národního divadla. Máte se na co těšit! 

1. Vidím nevidím ne 11. 10. 2015 17.00 NS

2. Louskáček ne 6. 12. 2015 18.00 ND

3. Sněhová královna ne 6. 3. 2016 14.00 SO

4. Čarokraj ne 26. 6. 2016 14.00 ND

Cena – A: 1 450 Kč, B: 990 Kč, C: 590 Kč

Rodinné divadlo odpolední VIII – ROD8 
(dříve Divadlo pro děti – D) 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 7 let.
Pro malé i větší děti, jejich rodiče i prarodiče je připravena 
malá skupina dvou představení – opery a baletu. Jedinečná 
Rusalka Antonína Dvořáka je nejúspěšnější operní dílo tohoto 
velikána české hudby. Pohádkový příběh o vodní víle, která se 
zamiluje do smrtelníka, překypuje vroucí melodikou, něžnou 
i dramaticky vypjatou, a i díky skvělému libretu Jaroslava 
Kvapila se těší oblibě operních diváků po celém světě. Taneční 
umění zastupuje představení Oliver Twist na motivy pohádko
vého příběhu Charlese Dickense v podání souboru Bohemia 
Balet Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Děti tančí dětem!

1. Rusalka ne 24. 1. 2016 14.00 SO

2. Oliver Twist (Bohemia Balet) so 4. 6. 2016 14.00 STD

Cena – A: 790 Kč, B: 590 Kč, C: 290 Kč

Rodinné divadlo večerní – R 
(dříve Opera a balet pro rodiny – R)
První představení skupiny je Kouzelná flétna W. A. Mozarta, 
ve které se snoubí pohádkové i komické prvky s tajuplnou 
symbolikou. Velký romantický balet Romeo a Julie Sergeje 
Prokofjeva o milencích z Verony v choreografii uměleckého 
šéfa Baletu Národního divadla Petra Zusky potěší všechny pří
znivce tanečního umění. Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky, 
inspirované novinovým románem Rudolfa Těsnohlídka, osloví 
svým vtipem, myšlenkovou hloubkou i emotivitou dospělé pu
blikum, stejně jako malebností a výpravností publikum dětské. 
Režisér Ondřej Havelka poeticky ztvárňuje groteskní zvířecí 
svět i svět rázovitých lidiček. Mefistofeles je jediná dokončená 
opera Arriga Boita s libretem podle Goethova slavného dra
matu. Tato opera patří mezi zásadní díla poskytující příležitost 
basovému pěveckému oboru. Popelka mistra vrcholného 
belcanta Gioacchina Rossiniho vychází ze stejnojmenné po
hádky francouzského spisovatele Charlese Perraulta. Dojemný 
příběh chudé utlačované dívky, která okouzlila bohatého 
a sličného prince, jistě učaruje i vám.

1. Kouzelná flétna pá 4. 9. 2015 19.00 STD

2. Romeo a Julie st 7. 10. 2015 19.00 SO

3. Příhody lišky Bystroušky so 16. 1. 2016 19.00 ND

4. Mefistofeles čt 17. 3. 2016 19.00 SO

5. Popelka pá 3. 6. 2016 19.00 STD

Cena – A: 2 390 Kč, B: 1 750 Kč, C: 1 150 Kč
Stávajícím abonentům předplatného 2014/15, kteří nemění 
místa ani skupinu a mají zakoupenou celou lóži ve Státní 
opeře, bude umožněno obnovení celé lóže ve Státní opeře spo
lečně se stejným počtem míst v ostatních sálech s 25% slevou.

STUDENTSKÉ SKUPINY
Tyto skupiny jsou otevřeny všem. Studenti středních a vysokých 
škol je mohou zakoupit s 25% slevou. Prokázání nároku na slevu 
může hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Národní divadlo studentům I – NDS1
Tato skupina je sestavena na míru studentům, kteří chtějí 
na scénách Národního divadla zažít propojení klasiky 
a moderny. Z avantgardní opery Dmitrije Šostakoviče Orango 
o polidštění opice zůstal fragment jedinečný svou výmluvností. 
Antiformalistický jarmark je pak Šostakovičovým hořce gro
teskním protestem proti vládě hlupáků. Další titul je divadelní 
hra Spolu/sami současné autorky A. Hillingové, vyprávějící 
příběhy blízkosti a samoty ulic moderního velkoměsta. Insce
naci režíruje nastupující umělecký ředitel Činohry Národního 
divadla Daniel Špinar a jedná se o českou premiéru. Balet 
Valmont vytvořil známý český choreograf Libor Vaculík na mo
tivy románu Nebezpečné známosti. Jemné, citlivé vykreslení 
jednotlivých postav ve spojení s detailně propracovanými 
kostýmy a bohatou výpravou dělají z tohoto příběhu lásky 
zbavené citů dechberoucí podívanou. Skupinu uzavře Strako
nický dudák, tradiční báchorka J. K. Tyla o chudém Švandovi, 
který se ve společnosti očarovaných dud vydává do světa, aby 
vydělal peníze potřebné pro sňatek s milovanou Dorotkou. Hra 
dostala v Národním divadle nový háv režií J. A. Pitínského. 

1.
Orango/Antiformalistický 
jarmark

st 2. 12. 2015 19.00 NS

2. Spolu/sami út 12. 1. 2016 19.00 NS

3. Valmont st 16. 3. 2016 19.00 STD

4. Strakonický dudák po 11. 4. 2016 19.00 ND

Cena běžná – A: 1 650 Kč, B: 1 290 Kč, C: 840 Kč 
Cena studentská – A: 1 238 Kč, B: 968 Kč, C: 630 Kč

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika 
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Národní divadlo studentům II – NDS2
Skupina předplatného pro ty, kteří mají rádi a ctí rytmus. Jako 
první zhlédnete oblíbený balet Sólo pro tři choreografa a umě
leckého šéfa Baletu Národního divadla Petra Zusky o životech 
a písních tří velkých hudebníků Jacquesa Brela, Vladimira 
Vysockého a Karla Kryla psaný přímo na míru baletnímu 
souboru Národního divadla. V komorním prostoru Nové scény 
zhlédnete představení jednoho z nejslavnějších choreografů 
současnosti, Izraelce Ohada Naharina. Hudební revue V rytmu 
swingu buší srdce mé vás okouzlí příběhem lásky, naděje a vy
jádřením touhy po svobodě hudbou jazzmana Jiřího Traxlera 
v době mezi dvěma totalitními režimy. Inscenaci režíruje 
největší český ctitel swingu Ondřej Havelka s hudebním do
provodem svých Melody Makers na scéně. V inscenaci Cocktail 
012 – The Best of představí soubor Laterny magiky mix toho 
nejlepšího ze své multimediální tvorby. Jde o reprezentativní 
přehlídku nejrůznějších témat a uměleckých postupů, které 
Laterna magika využívá.

1.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

út 29. 9. 2015 19.00 ND

2. Ohad Naharin: decadance st 21. 10. 2015 19.00 NS

3.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 20. 3. 2016 19.00 ND

4. Cocktail 012 – The Best of st 11. 5. 2016 20.00 NS

Cena běžná – A: 1 990 Kč, B: 1 490 Kč, C: 920 Kč 
Cena studentská – A: 1 493 Kč, B: 1 118 Kč, C: 690 Kč

SENIORSKÉ SKUPINY
Tyto skupiny jsou určeny výhradně seniorům od 60 let věku. 
Nabízejí mimořádné cenové zvýhodnění. Prokázání věku může 
hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Národní divadlo seniorům I a II – SE1 a SE2
Sérii operních inscenací ve Státní opeře zahájí Norma, 
nejznámější opera italského skladatele Vincenza Belliniho. 
V první polovině 19. století byla v operních představeních 
nejdůležitější krása zpěvu (belcanto). Norma reprezentuje 
toto pěvecké mistrovství spojené se suverénní technikou 
a emotivním přednesem. Ve své jediné dokončené opeře Mefis
tofeles se skladatel, libretista a spisovatel Arrigo Boito obrací 
k faustovskému tématu podle Goethovy dramatické předlohy. 
Na závěr operní části cyklu zhlédnete novou verzi slavné opery 
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly. Skladatel v ní věnoval 
velkou pozornost novým formám hudebního výrazu. Příběh 
nešťastné lásky japonské gejši CioCioSan a amerického 
důstojníka Pinkertona je mistrovským kusem a stále dojímá 
svou opravdovostí. Milostný baletní příběh Ludwiga Minkuse 
La Bayadère vás nadchne nádhernou výpravou, bohatými 
kostýmy i špičkovými tanečními výkony. Romantický balet 
o chrámové tanečnici z exotického prostředí Indie je hojně 
uváděn na nejproslulejších světových scénách.

Národní divadlo seniorům I – SE1

1. Norma ne 22. 11. 2015 14.00 SO

2. Mefistofeles ne 10. 1. 2016 14.00 SO

3. Madama Butterfly ne 13. 3. 2016 14.00 SO

4. La Bayadère so 30. 4. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 490 Kč, B: 990 Kč, C: 720 Kč

Národní divadlo seniorům II – SE2

1. Norma ne 6. 12. 2015 14.00 SO

2. La Bayadère so 16. 1. 2016 14.00 SO

3. Mefistofeles ne 28. 2. 2016 14.00 SO

4. Madama Butterfly ne 20. 3. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 490 Kč, B: 990 Kč, C: 720 Kč
Pro stávající abonenty skupin SE1 a SE2, kteří obnovují svá 
místa ve skupině, bude od 2. do 6. března mimořádně otevřena 
pokladna předplatného v provozní budově Státní opery (Lege
rova 75, 110 00 Praha 1, po–pá 10–13:30, 14–18 hod.).

Národní divadlo seniorům III – SE3
Skupinu pěti odpoledních představení otevře Tylův Strakonický 
dudák, klasika českého divadelnictví. Báchorku o dudáku 
Švandovi, jeho milé Dorotce a očarovaných dudách inscenoval 
J. A. Pitínský. Druhý činoherní titul, Othello, je jednou z nejpro
slulejších tragédií Williama Shakespeara. Sugestivní příběh 
o lásce, žárlivosti a intrikách přivedl na prkna Stavovského di
vadla nastupující umělecký ředitel Činohry Národního divadla, 
režisér Daniel Špinar. Na shakespearovský námět se můžete 
těšit také v baletním představení Romeo a Julie na hudbu 
Sergeje Prokofjeva. Ztvárnění choreografa a uměleckého šéfa 

Baletu Národního divadla Petra Zusky jednak sleduje základní 
osu příběhu ze Shakespearovy předlohy, jednak hledá odpověď 
na otázku, odkud pochází věčná zášť mezi Monteky a Kapulety. 
Milostnou tragédii vystřídá pohádková opera Jeníček a Mařen
ka režiséra Matěje Formana, kterou zkomponoval Engelbert 
Humperdinck. Operu Don Giovanni napsal Mozart pro Prahu 
a poprvé ji osobně uvedl na scéně Stavovského divadla v roce 
1787. Tragicky groteskní „opera oper“ vzešla z jeho spolupráce 
se slavným libretistou Lorenzem da Ponte.

1. Strakonický dudák ne 4. 10. 2015 14.00 ND

2. Othello, benátský mouřenín so 19. 12. 2015 14.00 STD

3. Romeo a Julie so 23. 1. 2016 14.00 SO

4. Jeníček a Mařenka ne 14. 2. 2016 17.00 SO

5. Don Giovanni ne 20. 3. 2016 14.00 STD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 590 Kč

Národní divadlo seniorům IV – SE4
Skupina šesti večerních představení přináší výběr ze všech 
čtyř žánrů Národního divadla. Sezonu zahájí výpravná baletní 
inscenace La Bayadère, která vás zavede do exotického 
prostředí Indie, kde krásná chrámová tanečnice čelí nástra
hám nevěrné lásky. Podzimní dny se ponesou v hudebním 
duchu a vy se můžete těšit na spojené představení oper 
Jolanta a Slavík dvou velikánů ruské hudby – Čajkovského 
a Stravinského. Počátkem nového roku vás pozveme na večer 
složený z ukázek oblíbených představení multimediálního 
divadla, Laterny magiky, Cocktail 012 – The Best of. Další 
dva večery budou patřit české hudbě. Smetanovu Prodanou 
nevěstu netřeba představovat. Současná inscenace Národního 
divadla operu pojímá s vtipem a nadsázkou. Česká baletní 
symfonie II je komponovaným baletním večerem s choreogra
fiemi nejmladší generace českých tvůrců na hudbu Antonína 
Dvořáka, Bohuslava Martinů a Jana Jiráska. Na závěr sezony 
zhlédnete britskou hru Audience u královny, v níž se setkáte 
s konkrétními postavami historie od Churchilla přes Margaret 
Thatcherovou až po Davida Camerona v nadčasovém příběhu 
nahlížejícím nejen na jednotlivé postavy britské politiky, ale 
politiku obecně. 

1. La Bayadère čt 10. 9. 2015 19.00 SO

2. Slavík/Jolanta st 25. 11. 2015 19.00 ND

3. Cocktail 012 – The Best of so 9. 1. 2016 20.00 NS

4. Prodaná nevěsta ne 28. 2. 2016 19.00 ND

5. Česká baletní symfonie II út 5. 4. 2016 19.00 ND

6. Audience u královny út 7. 6. 2016 19.00 STD

Cena – 2 590 Kč, B: 1 890 Kč, C: 990 Kč

Národní divadlo seniorům V – SE5
Novou seniorskou odpolední skupinu zahájí Mozartova Figaro
va svatba. Podtitul stejnojmenné Beaumarchaisovy předlohy 
o žárlivosti a lásce Bláznivý den trefně vystihuje výjimečnou 
zamotanost děje této opery. Mozart v ní mistrovsky zpracovává 
celou galerii postav a postaviček v čele s panským sluhou 
a vtipálkem Figarem. Dalším titulem skupiny je Smetanova 
Prodaná nevěsta, kterou uvádíme tradičně na jevišti Národního 
divadla. Postavy, které brzy po prvních uvedeních opery vstou
pily do povědomí českého člověka stejně jako krásné melo
dické árie, vám zpříjemní říjnové nedělní odpoledne. Komická 
zápletka divadelní hry Jedenácté přikázání o starých mláden
cích, z nichž se jeden tajně ožení, slibuje zábavu a výjimečnou 
podívanou. V závěru této skupiny čeká na všechny romantické 
duše opravdu lahůdka. V roce 1940 napsal básník Vítězslav 
Nezval veršované drama Manon Lescaut o nekonečné lásce 
šestnáctileté Manon a rytíře des Grieux. Na prknech Národního 
divadla bude tato hra uvedena vůbec poprvé.

1. Le nozze di Figaro ne 13. 9. 2015 14.00 STD

2. Prodaná nevěsta ne 25. 10. 2015 17.00 ND

3. Jedenácté přikázání so 23. 1. 2016 14.00 STD

4. Manon Lescaut ne 6. 3. 2016 14.00 ND

Cena – A: 1 290 Kč, B: 990 Kč, C: 490 Kč

OPERNÍ SKUPINY

To nejnovější z opery – ON
Abonentní skupinu šesti nových operních představení na všech 
čtyřech scénách Národního divadla zahajuje premiérový titul 
předchozí sezony, Verdiho opera Macbeth zpracovávající 
oblíbený shakespearovský námět o touze po moci. Podzim se 
ponese v duchu setkání s ruskými autory. Na Nové scéně si bu
dete moci vychutnat spojené uvedení Šostakovičových skladeb 
Orango a Antiformalistický jarmark. V listopadu vás pozveme 
na pohádkově laděný večer: Stravinského Slavík a Čajkov
ského Jolanta pocházejí ze zcela odlišných hudebních světů, 
v obou operách je však akcentováno společné téma, krása pří
rody. Rossiniho Popelka je vrcholným dílem stylu, ke kterému 
na počátku 19. století dospěla italská komická opera. Lyrickou 
operu Juliette napsal Bohuslav Martinů v Paříži, premiéru 
však měla roku 1938 v Praze. Na jeviště se nejhranější Martinů 
opera vrací v režii britské herečky a režisérky Iriny Brook. Život 
básníka Chéniera popraveného během francouzské revoluce 
posloužil jako volný námět pro Umberta Giordana, jehož dílo 
Andrea Chénier uzavře vaši skupinu.

1. Macbeth čt 3. 9. 2015 19.00 SO

2.
Orango/Antiformalistický 
jarmark

út 6. 10. 2015 19.00 NS

3. Slavík/Jolanta ne 1. 11. 2015 19.00 ND

4. Popelka út 26. 1. 2016 19.00 STD

5. Juliette ne 3. 4. 2016 19.00 ND

6. Andrea Chénier út 10. 5. 2016 19.00 ND

Cena – A: 4 290 Kč, B: 3 190 Kč, C: 1 840 Kč

Večery v opeře – OV 
V této operní skupině vás zveme k šesti večerům stráveným 
ve společnosti souborů Opery Národního divadla a Státní 
opery. Mozartova komická opera Così fan tutte vznikla z osvěd
čené spolupráce s libretistou Lorenzem da Ponte. Příběh 
o zkoušce partnerské věrnosti je nejen mistrovským dílem 
opery buffa, ale také námětem k zamyšlení, kam mohou sahat 
důsledky původně nevinné hry. Oddechovou tematiku vystřídá 
operní zpracování jedné z nejznámějších tragédií Williama 
Shakespeara, Macbeth. Příběh o věštbě, která je motivací k po
litickým intrikám a zvůli, zhudebnil v roce 1847 velikán italské 
romantické opery Giuseppe Verdi. Inspirace historickými 
událostmi tvořila základ operního repertoáru 19. století. Mezi 
nejznámější díla tohoto druhu patří opera M. P. Musorgského 
Boris Godunov. Příběh podle Puškinovy románové předlohy 
vypráví o problémech společnosti, která prochází krizí mravů 
a hodnot. Čtvrtý abonentní večer bude opět patřit Verdimu 
a jeho opeře Trubadúr. Romantický příběh ze Španělska 
15. století je plný hrdinství, úkladů, lásky, nenávisti a pomsty. 
Výjimečnou událostí sezony bude nové nastudování lyrické 
opery Bohuslava Martinů Juliette dirigentem Jaroslavem 
Kyzlinkem v režii britské umělkyně Iriny Brook. Veristická 
opera Andrea Chénier skladatele Umberta Giordana, která 
je volně inspirována životem básníka, vás zavede do období 
francouzské revoluce.

1. Così fan tutte po 26. 10. 2015 19.00 STD

2. Macbeth út 24. 11. 2015 19.00 SO

3. Boris Godunov st 6. 1. 2016 19.00 ND

4. Trubadúr čt 10. 3. 2016 19.00 SO

5. Juliette út 26. 4. 2016 19.00 ND

6. Andrea Chénier út 7. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 4 490 Kč, B: 3 290 Kč, C: 1 840 Kč

Světové operní hity – OH 
V Prodané nevěstě vytvořil Bedřich Smetana zakladatelské 
dílo české národní opery, které provázelo český národ v do
bách dobrých i zlých. Operní cyklus světových operních hitů 
pokračuje úchvatnou hudbou monumentálního epického díla 
M. P. Musorgského Boris Godunov. Podobně jako Puškinova 
dramatická předloha je i její operní verze mnohoznačnou 
a mnohovrstevnatou studií lidské společnosti na prahu krize. 
Poslední Čajkovského opera a první opera Igora Stravinského 
pocházejí ze zcela odlišných hudebních světů – Jolanta se 
ještě nese v duchu romantické noblesy, zatímco o dvacet 
let mladší Slavík již v sobě spojuje kouzlo impresionismu 
s hřmotným expresionistickým výrazem. Obě tato díla spojují 
pohádkové náměty a krása přírody. V Janáčkově opeře Její 
pastorkyňa se setkáte se silným příběhem, ve kterém se 
zrcadlí všechny lidské chyby a nedostatky. Toto zhudebněné 
realistické drama spisovatelky Gabriely Preissové je doma 
i ve světě nejčastěji uváděnou Janáčkovou operou a slibuje 
hluboký emotivní zážitek. Abonentní cyklus završí Gounodovo 
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hudební zpracování Shakespearova dramatu Romeo a Julie, 
které patří mezi nejčastěji uváděné tituly operních scén. 
Skladatel se věrně držel slavné předlohy a vytvořil výsostně 
lyrickou operu.

1. Prodaná nevěsta st 9. 9. 2015 19.00 ND

2. Boris Godunov pá 6. 11. 2015 19.00 ND

3. Slavík/Jolanta so 27. 2. 2016 19.00 ND

4. Její pastorkyňa čt 31. 3. 2016 19.00 ND

5. Romeo a Julie čt 16. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 3 590 Kč, B: 2 590 Kč, C: 1 540 Kč

Operní odpoledne – OO (dříve Odpoledne v Opeře – A)
Tři opery tohoto abonentního cyklu jsou připraveny pro diváky 
preferující odpolední návštěvy divadla. Úvodem zazní Příhody 
lišky Bystroušky skladatele Leoše Janáčka. Příběh, ke kte
rému skladatel našel inspiraci v textu Rudolfa Těsnohlídka 
na motivy novinových kreslených vtipů, zaujme prolínáním 
světa lidí a zvířat. Komedii vystřídá vážnější tón ve Verdiho 
opeře Macbeth. Shakespearova tragédie inspirovala Verdiho 
ke kompozici, které dominují nadpřirozené síly spolu s děsivou 
atmosférou plánovaných vražd. Macbethem Verdi zahájil cestu 
k hudebnímu dramatu, v němž je zpěv podřízen dramatické 
situaci a odráží psychologii a vnitřní pocity postav. Lyrická ope
ra Juliette je vrcholným dílem Bohuslava Martinů. Skladatel 
ji komponoval v Paříži na vlastní libreto podle divadelní hry Ge
orgese Neveuxe v letech 1936 až 1937. Premiéra v Praze 16. 
března 1938 se setkala s velkým úspěchem. Novou inscenaci 
režíruje britská herečka a režisérka Irina Brook, která dosáhla 
mnoha úspěchů na mezinárodní scéně.

1. Příhody lišky Bystroušky so 16. 1. 2016 14.00 ND

2. Macbeth ne 21. 2. 2016 16.00 SO

3. Juliette po 28. 3. 2016 16.00 ND

Cena – A: 1 390 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč
Stávajícím abonentům předplatného 2014/15, kteří nemění 
místa ani skupinu a mají zakoupenou celou lóži ve Státní 
opeře, bude umožněno obnovení celé lóže ve Státní opeře spo
lečně se stejným počtem míst v ostatních sálech s 25% slevou.

BALETNÍ SKUPINY

Pro milovníky baletu I – B1
Pro příznivce tanečního umění jsme připravili skupinu čtyř 
baletů. Inscenace Čarodějův učeň v choreografii Jana Kodeta 
oživuje lužickosrbskou legendu z přelomu 17. a 18. století. 
Ta vypráví o chlapci, který se na prahu dospělosti sezná
mil s černou magií a je jí fascinován, dokud nepozná její 
opravdovou sílu a nebezpečnost. K poznání, že jen láska může 
přemoci nejtemnější kouzla, vede ještě dlouhá a trnitá cesta. 
V předvánočním čase vás potěší nové nastudování Čajkov
ského Louskáčka, vyprávějící v originální inscenaci o kouzlu 
Vánoc a sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se 
realita spojuje s fantazií. Tento i další balet je dílem režiséra 
a choreografa Petra Zusky, uměleckého šéfa Baletu Národního 
divadla. Taneční divadlo Sólo pro tři je strhující představení 
inspirované životy a písněmi tří zpívajících básníků – Jacquese 
Brela, Vladimira Vysockého a Karla Kryla. Skupinu uzavře pre
miéra divadelní sezony. Kdo by neznal Andersenovu pohádku 
o zlé vládkyni, která pomocí střípku zrcadla očarovala malého 
Kaje a uvěznila ho ve svém ledovém království? Baletní verzi 
Sněhové královny vytvořil slavný anglický choreograf Michael 
Corder v roce 2007 pro Anglický národní balet na hudbu 
Sergeje Prokofjeva.

1. Čarodějův učeň st 2. 9. 2015 19.00 ND

2. Louskáček so 12. 12. 2015 18.00 ND

3.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

st 20. 1. 2016 19.00 ND

4. Sněhová královna út 22. 3. 2016 19.00 SO

Cena – A: 2 680 Kč, B: 1 940 Kč, C: 1 120 Kč

Pro milovníky baletu II – B2
Čtyři večery potěší milovníky taneční múzy špičkovými 
baletními výkony. Sólo pro tři je netradiční projekt choreo
grafa a uměleckého šéfa Baletu Petra Zusky, který ušil přímo 
na míru sólistům i sboru. Je ojedinělý svou symbolikou, de
tailním propracováním námětu a důmyslnou režijní koncepcí. 
Přirozená symbióza scény, světelného designu a kostýmů 
společně s vrcholnými výkony tanečníků slibuje hluboký 
emocionální zážitek. I nová inscenace Čajkovského Louskáčka 
vyšla z dílny Petra Zusky. Od své premiéry v roce 1892 prošel 

Louskáček mnohými změnami v dramaturgickém i choreogra
fickém pojetí, přesto jeho obliba u dětských i dospělých diváků 
stále vzrůstá a patří mezi stálice všech baletních souborů. 
Andersenova pohádka Sněhová královna okouzluje čtenáře 
na celém světě již téměř 170 let. Fascinující příběh o kruté 
královně, malém chlapci Kajovi a nezlomném přátelství stateč
né Gerdy se dočkal již mnoha uměleckých zpracování. Baletní 
verzi anglického choreografa Michaela Cordera mají nyní 
možnost vidět diváci i u nás. Novinkou sezony je balet Vertigo 
na Nové scéně. Ten reprezentuje esenci díla trojice význam
ných současných evropských tvůrců tanečního divadla, jakými 
jsou Moldavan Radu Poklitaru, Ital Mauro Bigonzetti a Švéd 
Alexander Ekman. Tři navzájem ostře kontrastující poetiky 
těchto umělců a jejich děl vytvářejí magickou kombinaci lyriky, 
nostalgie, humoru i bláznivé absurdity.

1.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

so 26. 9. 2015 19.00 ND

2. Louskáček út 5. 1. 2016 19.00 ND

3. Sněhová královna pá 18. 3. 2016 19.00 SO

4. Vertigo ne 12. 6. 2016 19.00 NS

Cena – A: 2 480 Kč, B: 1 780 Kč, C: 1 080 Kč 

ČINOHERNÍ SKUPINY

Pro milovníky činohry I–IV – Č1–4
Skupiny určené pro milovníky činohry přinášejí to nejnovější 
z činoherního repertoáru Národního divadla. První titul, hu
dební revue v režii „krále swingu“ Ondřeje Havelky, vás zavede 
do vykloubené doby mezi dvěma totalitními režimy a okouzlí 
a rozveselí vás hudbou vyjádřeným příběhem lásky, naděje 
a touhy po svobodě jazzmana Jiřího Traxlera. Inscenace je hu
debně doprovázena Havelkovými Melody Makers. Hra Kámen 
Mariuse von Mayenburga vypráví příběh ženy, která se po pádu 
Berlínské zdi se svou matkou a dcerou vrací do rodného domu, 
aby tu začala nový život. Hra Láska a informace pochází z pera 
soudobé britské dramatičky Caryl Churchillové. Fragmenty ze 
života moderního člověka režíruje představitelka nastupující 
generace českých inscenátorů Petra Tejnorová. S Ibsenovým 
dramatem Heda Gablerová se na scénu Stavovského divadla 
vrací režisér Jan Nebeský. Komorní text o střetu touhy po lep
ším životě s měšťáckou zbabělostí je zároveň strhující hrou 
s napínavými situacemi. Pátý titul, Nezvalovo veršované drama 
Manon Lescaut založené na novele francouzského spisovatele 
Abbého Prévosta, se objevuje na scéně Národního divadla 
vůbec poprvé, a to v režii nastupujícího ředitele uměleckého 
souboru Činohry Národního divadla Daniela Špinara. Společně 
s krásnou a nespoutanou Manon a rytířem des Grieuxem 
zažijete jeden z nejvýraznějších příběhů lásky.

Pro milovníky činohry I – Č1

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 13. 9. 2015 19.00 ND

2. Kámen ne 8. 11. 2015 19.00 STD

3. Láska a informace pá 12. 2. 2016 19.00 NS

4. Heda Gablerová út 12. 4. 2016 19.00 STD

5. Manon Lescaut út 14. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

Pro milovníky činohry II – Č2

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

st 23. 9. 2015 19.00 ND

2. Heda Gablerová st 25. 11. 2015 19.00 STD

3. Kámen út 9. 2. 2016 19.00 STD

4. Manon Lescaut ne 6. 3. 2016 19.00 ND

5. Láska a informace út 3. 5. 2016 19.00 NS

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

Pro milovníky činohry III – Č3

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

po 2. 11. 2015 19.00 ND

2. Kámen čt 17. 12. 2015 19.00 STD

3. Heda Gablerová st 20. 1. 2016 19.00 STD

4. Manon Lescaut po 29. 2. 2016 19.00 ND

5. Láska a informace út 26. 4. 2016 19.00 NS

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

Pro milovníky činohry IV – Č4

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 15. 11. 2015 19.00 ND

2. Heda Gablerová ne 7. 2. 2016 19.00 STD

3. Kámen čt 10. 3. 2016 19.00 STD

4. Manon Lescaut ne 17. 4. 2016 19.00 ND

5. Láska a informace út 14. 6. 2016 19.00 NS

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

Setkání s činohrou I – ČS1
Setkejte se s činohrou v šesti večerech rozložených do celé 
divadelní sezony. Marius von Mayenburg napsal hru Kámen 
u příležitosti 20. výročí pádu Berlínské zdi. Píše se rok 1993 
a ústřední hrdinka se se svou matkou a dcerou vrací do rod
ného domu. V něm ožívají obrazy minulosti a na povrch se do
stávají staré křivdy. Jedenácté přikázání F. F. Šamberka upravil 
oblíbený režisér David Drábek. Hra o spolku starých mládenců, 
který se rozpadne, když se jeden z jeho členů ožení, čímž 
poruší vzájemnou dohodu, je sledem komediálních situací. 
V hudební revue V rytmu swingu buší srdce mé vás podmani
vým tancem a hudbou zavede zpěvák, režisér, herec a dirigent 
Ondřej Havelka s hudebním doprovodem svých Melody Makers 
do světa swingových melodií ve vykloubené době mezi dvěma 
totalitními režimy, kdy se do střetu s realitou dostává láska, 
naděje a touha po svobodě jazzmana Jiřího Traxlera. O Manon, 
hrdince Prévostova románu, snil spisovatel Vítězslav Nezval 
již od 15 let. V roce 1940 milostný příběh nespoutané Manon 
a oddaného rytíře des Grieux zpracoval do veršovaného 
dramatu, které je považováno za jedno z jeho nejlepších děl. 
Divadelní hra Lenky Lagronové Jako břitva, jejíž text vznikl 
na objednávku Národního divadla, je inspirována životem 
Boženy Němcové. Nejedná se však o rozvleklé životopisné dílo 
o mrtvé autorce. Je to příběh o někom, kdo možná žije v nás 
právě tady a teď. Na závěr sezony zhlédnete jednu z nejproslu
lejších her slavného dramatika Williama Shakespeara. Othello 
je příběh lásky mladého páru, která ztroskotá na zcela prosté, 
obyčejné lidské závisti.

1. Kámen pá 30. 10. 2015 19.00 STD

2. Jedenácté přikázání ne 13. 12. 2015 19.00 STD

3.
V rytmu swingu  
buší srdce mémé

st 27. 1. 2016 19.00 ND

4. Manon Lescaut čt 17. 3. 2016 19.00 ND

5.
Jako břitva 
(Božena Němcová)

út 26. 4. 2016 19.00 STD

6. Othello, benátský mouřenín ne 12. 6. 2016 19.00 STD

Cena – A: 2 150 Kč, B: 1 560 Kč, C: 890 Kč 

Setkání s činohrou II – ČS2
V této skupině vám přinášíme vyváženou kombinaci novinek 
a osvědčených inscenací. Cyklus zahájí proslulá Shakespea
rova tragédie o benátském mouřenínu Othellovi, který podlehl 
„zelenooké stvůře“ žárlivosti. Významný světový režisér Ro
bert Wilson si pro svou zatím poslední spolupráci s Národním 
divadlem vybral autorský projekt s tematikou první světové 
války. V divadelní hře 1914 se snoubí ironický pohled dobrého 
vojáka Švejka s protiválečným opusem Karla Krause Poslední 
chvíle lidstva. Po několika letech se na repertoár vrátí jeden 
z nejvýznamnější dramatiků, Henrik Ibsen. Jeho Heda Gable
rová je další z velkých hrdinek světové dramatiky – žena, která 
hledá štěstí, ale žije v době, v níž ho nedokáže naplnit. Drama 
Spolu/sami současné německé autorky Anji Hillingové je jed
nou z novinek sezony. Na jevišti se odehraje příběh šesti lidí, 
kteří se jedné noci náhodně setkají v anonymitě velkoměsta 
a jejich osudy se protnou. V Ostrovského groteskní komedii Les 
vyniká Iva Janžurová v roli statkářky Gurmyžské. Ta předstírá 
uvážlivé hospodaření, zatímco les kolem jejího panství je 
rozprodáván pod cenou. Sezonu zakončí společné dílo bratří 
Čapků Ze života hmyzu, alegorické drama líčící příběh Tuláka, 
který z omrzení začne lidi nazírat jako hmyz.

1. Othello, benátský mouřenín po 21. 9. 2015 19.00 STD

2. 1914 po 23. 11. 2015 19.00 STD

3. Heda Gablerová út 12. 1. 2016 19.00 STD

4. Spolu/sami út 15. 3. 2016 19.00 NS

5. Les čt 14. 4. 2016 19.00 STD

6. Ze života hmyzu st 8. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 1 980 Kč, B: 1 490 Kč, C: 870 Kč

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika 
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Malá Nová scéna I – MNS1
Nová scéna již v minulé sezoně navázala na tradici Divadla 
Kolowrat a otevřela svůj prostor inscenacím, v kterých se divá
ci ocitají v těsné blízkosti herců a prožívají nezapomenutelné 
zážitky. Společné dílo režiséra Jiřího Adámka a novináře Ivana 
Lampera Po sametu bylo uvedeno 17. listopadu 2014 při příle
žitosti 25. výročí sametové revoluce. Hra s nadsázkou připomí
ná nejdůležitější domácí události i zcela okrajové epizody dějin 
naší země a nabízí panoramatický pohled na vzestupy a pády 
našeho veřejného života. Při psaní Zemětřesení v Londýně se 
současný britský dramatik Mike Bartlett inspiroval Čechovový
mi Třemi sestrami. Právě na jejich osudech sledujeme příběh 
o odpovědnosti za vlastní život – ale také o víře v budoucnost 
a důvěře ke světu, bez nichž nelze smysluplně žít. Hra Spolu/
sami současné autorky Anji Hillingové se odehraje během 
jedné noci, kdy šest postav vypráví své příběhy. Příběhy 
obyčejných lidí, kteří ve velkoměstě plném anonymity nalézají 
krátkodobou blízkost. Jaké by to bylo, kdyby se člověk stal 
objektem pokusných testů? Takovou otázku si klade novinka 
sezony, kterou je inscenace Experiment myší ráj v režii Jiřího 
Havelky.

1. Po sametu po 21. 9. 2015 19.00 NS

2. Zemětřesení v Londýně čt 26. 11. 2015 19.00 NS

3. Spolu/sami čt 18. 2. 2016 19.00 NS

4. Experiment myší ráj ne 29. 5. 2016 19.00 NS

Jednotná cena – 780 Kč

Malá Nová scéna II – MNS2
Prostor Nové scény patří už druhým rokem inscenacím, které 
úspěšně navazují na činoherní tvorbu v Divadle Kolowrat. 
Tuto „komorní skupinu“ zahájí titul Strasti života současného 
izraelského autora Chanocha Levina. Uprostřed noci se rozvíjí 
dialog, jaký v různých podobách známe všichni. Je to rozhovor 
muže s ženou, rodiče s potomkem, člověka s bohem. Hra je 
zamyšlením nad marností lidského počínání – stejně jako nad 
nutností neustále této marnosti všemi prostředky čelit. Herec 
Karel Dobrý exceluje v dramatu Ohlušující pach bílé, který 
popisuje život Vincenta van Gogha v ústavu pro choromyslné. 
Jak se asi žije malíři v místě, kde neexistuje jiná barva než 
bílá? Příběh tří sester, které se po 20 letech setkávají s otcem, 
se začíná v 60. letech 20. století a pokračuje až do daleké 
budoucnosti. Zemětřesení v Londýně koncipoval britský 
dramatik Mike Bartlett jako analogii k Čechovovým Třem 
sestrám, která revuální formou vypráví o rodinných vztazích 
a odpovědnosti za vlastní život. Stejný motiv je i v současné 
hře Z prachu hvězd autorky Lenky Lagronové. Tři stárnoucí 
ženy, které žijí s matkou v opuštěném domě, marní čas hovory 
o snech, dávných láskách či o vesmíru a možnostech kontaktu 
s mimozemskou civilizací.

1. Strasti života st 16. 9. 2015 19.00 NS

2. Ohlušující pach bílé st 14. 10. 2015 19.00 NS

3. Zemětřesení v Londýně út 8. 12. 2015 19.00 NS

4. Z prachu hvězd čt 21. 1. 2016 19.00 NS

Jednotná cena – 780 Kč

VEČERNÍ VÍCEŽÁNROVÉ SKUPINY

Velká řada – VŘ
V nejobsáhlejší skupině si přijdou na své především milovníci 
opery. Nejpopulárnější dílo skladatele Gioacchina Rossini
ho Lazebník sevillský zastupuje v repertoáru Státní opery 
žánr komické opery nabité dějovými zápletkami a líbivými 
melodiemi. Belliniho Norma patří ke stěžejním dílům italského 
operního belcanta propojujícího svrchovanou pěveckou 
techniku s emotivním přednesem. Antický příběh se odehrává 
v době římské okupace Galie. Cyklus pokračuje monumentál
ním dílem M. P. Musorgského Boris Godunov podle slavného 
Puškinova dramatu, které rozkrývá problematiku moci ve spo
lečnosti na prahu krize. Sedm oper v tomto cyklu doplní balet 
na hudbu S. Prokofjeva Sněhová královna podle známé pohád
ky H. Ch. Andersena o kruté vládkyni, která očarovala chlapce 
Kaje a uvěznila ho ve svém zimním království. Přemůže láska 
malé statečné Gerdy krutá kouzla mocné ledové královny? 
Pucciniho Madama Butterfly o nešťastné lásce japonské gejši 
k americkému námořnímu důstojníkovi dojímá svou tragikou 
diváky již více než 100 let. Nechejte se jí strhnout i vy. Nová 
inscenace repertoáru se shakespearovským námětem je 
Gounodovo operní zpracování slavného příběhu Romeo a Julie. 
Dostojevského Zápisky z mrtvého domu, kde popsal prožitky 
carského politického vězně, inspirovaly Leoše Janáčka a staly 
se předlohou pro jeho poslední operu. Obsáhlou skupinu završí 
Elektra Richarda Strausse. Krvavý horor podle řeckých pověstí 
se odehrává v době po skončení trojské války v mytických 
Mykénách. 

1. Lazebník sevillský so 10. 10. 2015 19.00 SO

2. Norma st 18. 11. 2015 19.00 SO

3. Boris Godunov so 13. 2. 2016 19.00 ND

4. Sněhová královna ne 6. 3. 2016 19.00 SO

5. Madama Butterfly ne 10. 4. 2016 19.00 SO

6. Romeo a Julie st 27. 4. 2016 19.00 SO

7. Z mrtvého domu po 23. 5. 2016 19.00 ND

8. Elektra so 18. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 4 390 Kč, B: 3 290 Kč, C: 2 490 Kč
Stávajícím abonentům předplatného 2014/15, kteří nemění 
místa ani skupinu a mají zakoupenou celou lóži ve Státní 
opeře, bude umožněno obnovení celé lóže ve Státní opeře spo
lečně se stejným počtem míst v ostatních sálech s 25% slevou.

Divadelní večery I – DV1
Skupina přináší rozmanitou přehlídku všech žánrů na všech 
čtyřech scénách Národního divadla. Sezonu zahájí baletní 
představení Valmont pracující s tématy románové předlohy 
Nebezpečné známosti. Na jeviště Stavovského divadla přenesl 
příběh o mravech a poživačnosti společně s hudbou Franze 
Schuberta a Pēterise Vaskse oblíbený český choreograf 
Libor Vaculík. Audience u královny, divadelní hra současného 
britského dramatika Petera Morgana, pojednává o týdenních 
schůzkách královny Alžběty II. s „jejími“ ministry. Setkáte se se 
známými jmény britského politického života od W. Churchilla 
až po současného premiéra D. Camerona. Příběh o pohledu 
na politiku a její záludnosti pražskému publiku představí 
režisérka Alice Nellis. Milovníky hudby dojme slavná Verdiho 
opera La traviata, Zbloudilá, která patří ke stálému repertoáru 
operních scén po celém světě. Ve druhé polovině sezony se 
můžete těšit na Novou scénu na premiérovanou hru Láska 
a informace, ukazující ve fragmentech život, útrapy i radosti 
současného člověka přehlceného informacemi, ale i láskou. 
Arrigo Boito je znám především jako autor libret k Verdiho 
operám, my vám ovšem na závěr sezony přinášíme jeho jedi
nou dokončenou operu Mefistofeles s pověstnými sborovými 
party, vycházející z oblíbeného faustovského tématu.

1. Valmont ne 6. 9. 2015 19.00 STD

2. Audience u královny út 3. 11. 2015 19.00 STD

3. La traviata út 19. 1. 2016 19.00 ND

4. Láska a informace po 21. 3. 2016 19.00 NS

5. Mefistofeles čt 9. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 2 990 Kč, B: 2 190 Kč, C: 990 Kč

Divadelní večery II – DV2
V této skupině nabízíme všem milovníkům divadla možnost 
prožít sedm nezapomenutelných večerů s inscenacemi Národ
ního divadla. První návštěva nabídne setkání se Strakonickým 
dudákem, nejznámější hrou slavného českého divadelníka 
Josefa Kajetána Tyla. Českou klasiku vystřídá orientální námět 
v romantickém výpravném baletu o chrámové tanečnici La 
Bayadère na hudbu Ludwiga Minkuse v choreografii Javiera 
Torrese. V opeře Jakobín, kterou uvidíte na scéně Národního 
divadla, se setkává vroucná Dvořákova hudba s poetickou 
inscenací Jiřího Heřmana. Ve Stavovském divadle se v novém 
roce můžete těšit na Ostrovského stále aktuální groteskní 
společenskou komedii Les. Další činoherní titul v programu 
je hra Zemětřesení v Londýně. Při jejím psaní se současný 
britský dramatik Mike Bartlett nechal inspirovat Čechovovými 
Třemi sestrami. Hra vypráví příběh o odpovědnosti za vlastní 
život, ale také o víře v budoucnost a důvěře ke světu. Druhým 
zástupcem operního žánru je Únos ze serailu. Oblíbená Mozar
tova zpěvohra pojednává o Konstanci a Blondě, dvou kráskách 
unesených tureckým pašou do jeho harému, odkud jsou složitě 
vysvobozovány svými nápadníky. Na závěr sezony se můžete 
těšit na jeden z nejslavnějších milostných příběhů všech dob. 
Hudbu pro balet Romeo a Julie složil Sergej Prokofjev a chore
ografii pro jeviště Státní opery připravil Petr Zuska, umělecký 
šéf Baletu Národního divadla.

1. Strakonický dudák st 16. 9. 2015 19.00 ND

2. La Bayadère st 14. 10. 2015 19.00 SO

3. Jakobín po 7. 12. 2015 19.00 ND

4. Les po 25. 1. 2016 19.00 STD

5. Zemětřesení v Londýně po 7. 3. 2016 19.00 NS

6. Únos ze serailu st 27. 4. 2016 19.00 STD

7. Romeo a Julie st 29. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 3 990 Kč, B: 2 890 Kč, C: 1 390 Kč

Divadelní večery III – DV3  
(dříve Malá řada – MŘ)
Hned na začátku sezony vás pohltí Čajkovského legendární 
balet Labutí jezero v choreografii ctící původní verzi díla tvůrců 
Maria Petipy a Lva Ivanova. Nesmrtelný příběh o lásce prince 
Siegfrieda a něžné princezny Odetty, kterou zlý Rudovous 
proměnil v labuť, se stal synonymem klasického tance. Opera 
Jeníček a Mařenka je dílem skladatele Engelberta Humper
dincka s libretem volně podle pohádky bratří Grimmů. Režie se 
ujal Matěj Forman, již dobře známý našemu publiku jako spo
luautor magických scénografií několika představení Národního 
divadla. V druhém z operních večerů zhlédnete dvě aktovky: 
Jolanta, romantická pohádka o probuzení slepé princezny, 
je posledním dílem P. I. Čajkovského, a Slavík I. Stravinského 
naopak skladatelovou první operou, vytvořenou na námět po
hádky H. Ch. Andersena. Přes rozdílnost pojetí je spojuje láska 
k přírodě. Přestože jedna z nejslavnějších historických oper 
všech dob nese jméno po významném ruském carovi, Boris 
Godunov zdaleka není jedinou hlavní postavou Musorgského 
operní fresky. Podobně jako Puškinova dramatická předloha 
je i její operní verze hlubokou sondou do charakterů lidí 
v okamžicích krize. Sezonu uzavřete s poslední operou Leoše 
Janáčka Z mrtvého domu komponovanou na motivy Dostojev
ského románu Zápisky z mrtvého domu. Dramatická úprava 
i partitura zachycuje tíhu vězeňského prostředí.

1. Labutí jezero čt 1. 10. 2015 19.00 SO

2. Jeníček a Mařenka st 2. 12. 2015 19.00 SO

3. Slavík/Jolanta pá 5. 2. 2016 19.00 ND

4. Boris Godunov so 5. 3. 2016 19.00 ND

5. Z mrtvého domu čt 19. 5. 2016 19.00 ND

Cena – A: 3 140 Kč, B: 2 340 Kč, C: 1 450 Kč
Stávajícím abonentům předplatného 2014/15, kteří nemění 
místa ani skupinu a mají zakoupenou celou lóži ve Státní 
opeře, bude umožněno obnovení celé lóže ve Státní opeře spo
lečně se stejným počtem míst v ostatních sálech s 25% slevou.

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika 

PŘEDPLATNÉ 2015/16

Kde koupit 
předplatné?
• Online na www.predplatnend.cz
• Pokladna předplatného Národního  

divadla, Ostrovní 1, 112 30  Praha 1
• Pokladna předplatného Státní opery, 

Legerova 75, 110 00  Praha 1 
(pouze od 2. do 6. 3. 2015 pro stávající 
předplatitele SE1 a SE2)

• Předprodejní místa po celé ČR 
(seznam na www.predplatnend.cz)
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

BALET 2014
Soutěžní přehlídky současné taneční tvorby 
BALET 2014, která probíhala po celý rok 2014, 
se zúčastnilo 10 baletních souborů z České 
republiky s 26 inscenacemi. Hlavní cenu zís
kala inscenace Národního divadla Čarodějův 
učeň (choreografie Jan Kodet, režie SKUTR). 
Cenu Za nejlepší sólistický výkon obdržel 
Matěj Šust za Merkucia v baletu Romeo a Julie 
(ND, choreografie Petr Zuska). Čestná uznání 
obdrželi skladatel Zbyněk Matějů za hudeb
ní kompozici Čarodějova učně a scénograf 
Jakub Kopecký za výtvarné řešení inscenací 
Čarodějův učeň v Národním divadle a Human 
Locomotion v Laterně magice. 

Gun-Brit Barkmin s nominací 
na Cenu divadelní kritiky
Sopranistka GunBrit Barkmin je nominovaná 
na Cenu divadelní kritiky (dříve Ceny Alfréda 
Radoka) v kategorii Ženský herecký výkon 
za postavu Salome v inscenaci Mariusze Tre
lińského ve Státní opeře. V kategorii Hudba 
má nominaci Alois Hába za svou Novou zemi 
nastudovanou v prosinci 2014 uměleckým 
ředitelem Opery Národního divadla a Státní 
opery Petrem Kofroněm. Ankety časopisu 
Svět a divadlo se zúčastnilo 69 kritiků, vyhla
šování vítězů proběhne 13. března 2015.

Nominace Cen Thálie 2014 
NOMINACE V OBORU BALET

Marta Drastíková 
za roli Paní de Tourvel v inscenaci Valmont
Nikola Márová 
za roli Nikie v inscenaci La Bayadère 
Tereza Podařilová 
za roli Markýzy de Merteuil v inscenaci Valmont 
Alexandre Katsapov 
za roli Vikomta de Valmont v inscenaci Valmont 
Matěj Šust 
za roli Rytíře Dancenyho v inscenaci Valmont 

Širší nominace: 
Andrea Kramešová
role Cecile de Volanges v inscenaci Valmont
Miho Ogimoto
role Nikie v inscenaci La Bayadère 
Jiří Kodym
role Vikomt de Valmont v inscenaci Valmont
Francesco Scarpato
role Guru v inscenaci Česká baletní symfonie II
Ondřej Vinklát
role Zlatý Buddha v inscenaci La Bayadère

NOMINACE V OBORU OPERA 

Aleš Briscein
za roli Jaroměra v inscenaci Pád Arkuna 
Svatopluk Sem
za roli Wolframa z Eschenbachu v inscenaci 
Tannhäuser 

Širší nominace:
Michaela Kapustová
role Lišák Zlatohřbítek v inscenaci 
Příhody lišky Bystroušky 
Pavla Vykopalová
role Margit v inscenaci Pád Arkuna 

NOMINACE V OBORU ČINOHRA 

V tomto oboru držíme palce režiséru a budou
címu uměleckému řediteli Činohry ND Danielu 
Špinarovi, jehož režie Hamleta ve Švandově 
divadle dala naději na Cenu Thálie Petře Hře-
bíčkové a Patriku Děrgelovi, který by měl posílit 
naše činoherní řady.

1
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1  Alexandre Katsapov
2  Marta Drastíková
3  Aleš Briscein
4  Tereza Podařilová
5  Nikola Márová
6  Svatopluk Sem
7  Jan Kodet a Lukáš Trpišovský (Skutr), 

za nimi Matěj Šust
8  GunBrit Barkmin

Foto: M. Divíšek, P. Hejný, I. Sochorová, H. Smejkalová

Slavnostní večer s udělením cen proběhne 
28. března v Národním divadle
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TÉMA

Pokud by se mi tancem  
povedlo ovlivnit lidské  

chování v tomto zmateném 
světě současnosti, byl by 

to ohromný úspěch …

Blahopřeji k vašemu jmenování do funkce umělec-
kého šéfa Baletu Národního divadla v Praze. Jak 
v této chvíli vnímáte tuto skutečnost?
Mám radost a stát se novým uměleckým šéfem Baletu 
ND je mi ctí. Jsem šťastný, že se spolu pustíme do to
hoto náročného úkolu. Dívám se na to jako příležitost 
v blízké budoucnosti něco vybudovat. Mám pro to 
dostatečnou energii a motivaci. Už se na to těším. 

Narodil jste se ve Varšavě, baletu jste se začal vě-
novat v roce 1986. Jak jste se vlastně k tanečnímu 
umění dostal?
Chtěl jsem se stát tanečníkem podle vzoru svého otce. 
Odmalička jsem vysedával pod klavírem a sledoval ta
nečníky, jak se pohybují podle hudby. Když mi bylo 10 
let, rozhodl jsem se přihlásit do baletní školy. Odborný 
lékař tehdy mým rodičům řekl, že moje tělo nemá pro 
toto povolání potřebné dispozice. Přesto jsem se stal 
tím, čím jsem chtěl být. 

Vaši kariéru odstartovalo udělení Ceny Václava 
Nižinského a postoupení do finále taneční soutěže 
Eurovize v Lausanne – tomu říkám skvělý začátek …
Když jsem získal Cenu Nižinského, a to v konkurenci 
vynikajících umělců z celého světa, samozřejmě jsem 
cítil obrovskou hrdost. Cena Eurovize byla fantastická 
zkušenost, bylo to také mé první vystoupení na šikmém 
jevišti. Když jsem v roce 1995 přijel do Monaka, paní 
Besobrasova mě „vypilovala“. Zdůraznila, že všechno 
to, co jsem se naučil dříve, musím inteligentně využít 
ke svému prospěchu. V té době hrála v mém umě
leckém vývoji obrovskou roli. Na základě Nurejevova 
stipendia jsem pak díky ní studoval v MonteCarlu.

V roce 1996 jste přijal angažmá ve Stuttgartském 
baletu, v němž jste zůstal až do konce své taneční 
kariéry. Jaký byl tehdy Filip Barankiewicz jako 
sborista? 
Přijetí za člena Stuttgartského baletu mi poskytlo 
základ pro můj budoucí umělecký vývoj. Čtyři roky 
pozorování baletních hvězd nepochybně představova
ly skvělou školu.

V roce 2001 jste byl jmenován prvním sólistou. 
Jaká byla cesta na vrchol?
V roce 2000 jsem se stal demisólistou, o rok později 
sólistou a v roce 2002 prvním sólistou. Byl to velice 
prospěšný proces a jsem šťastný, že jsem prodělal 
všechny tyto stupně. Při zpětném pohledu na svou 
kariéru si myslím, že každý jeden rok mi přinesl novou 
inspiraci, a proto jsem jako tanečník spokojen. 

Jaké to je být prvním sólistou?
Prvního sólistu bych charakterizoval jako vedoucí 
osobnost představení. Vyžaduje to disciplínu, schop
nost vyniknout na scéně a také inspirovat ostatní 
tanečníky kolem. 

Jako první sólista jste tančil téměř ve všech 
významných divadlech světa po boku slavných 
balerín. Jak dnes hodnotíte toto období?
Páni! Nechce se mi věřit, jaké mám štěstí. Když se 
podívám zpět, připadá mi to jako sen. 

Po celou dobu své kariéry tanečníka jste zůstal 
věrný Stuttgartskému baletu. Nikdy jste nepocítil 
potřebu či touhu odejít?

říká budoucí umělecký šéf Baletu ND,  
umělec tělem i duší FILIP BARANKIEWICZ.

 >

Filip Barankiewicz v roli 
Petrucchia ve Zkrocení zlé ženy

Foto: Archiv Stuttgarter Ballett
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Během těch 18 sezon, které jsem strávil 
ve Stuttgartu, jsem měl štěstí spolupracovat 
s vynikajícími choreografy, výjimečně talen
tovanými světovými tanečníky a významnými 
osobnostmi divadla. Měl jsem obrovskou svobo
du a možnost rozšířit své obzory. Stuttgartský 
balet je a zůstane součástí toho, čím jsem se 
stal jako umělec i člověk. 

Tančil jste ve všech slavných choreografiích 
Johna Cranka, s jehož uměním jste se doko-
nale seznámil. Kterou roli z repertoáru Johna 
Cranka máte nejraději a proč?
Má oblíbená role je Petrucchio ze Zkrocení zlé 
ženy, protože dovede lidi potěšit a přiměje je 
nahlas se smát. 

Co pro vás tanec skutečně znamená?
Podobně jako hudba, malba či herectví, je 
to druh umění, ale v tanci se lidské tělo, náš 
nástroj ovlivněný zemskou přitažlivostí, stává 
jazykem srdce a duše. 

Proč jste se rozhodl ucházet se o post umě-
leckého šéfa Baletu Národního divadla?
V současnosti pracuji jako hostující baletní mistr 
a cítím dostatečnou energii k tomu, abych se 
dostal ještě dál a jako profesionál pokračoval 
ve vývoji a tvorbě v této oblasti. Jsem přesvěd
čen, že jsem získal solidní a udržitelné doved
nosti a zkušenosti, které odpovídají požadavkům 
na výzvy a úkoly, které stojí před uměleckým 
šéfem Baletu Národního divadla. Navíc mám 
bohaté mezinárodní zkušenosti ze svých četných 
hostování jako první sólista a pedagog na růz
ných scénách v Evropě, Asii, Severní a Jižní 
Americe, Africe a Austrálii. Hlavní roli v rozvoji 
mých manažerských a uměleckých schopností 
hrálo to, že jsem vždy musel připravit baletní díla 
s novým souborem během velice krátké doby 
a představit je náročnému světovému publiku. 

Jak jste se cítil, když jste se zúčastnil ostře 
sledovaného výběrového řízení na prestižní 
post uměleckého šéfa Baletu ND a když jste 
konkurz vyhrál?
Cítil jsem se nesmírně poctěn, už když jsem byl 
pozván na pohovor. Tehdy jsem právě odešel 
ze Stuttgartského baletu. A o několik měsíců 
později jsem byl jmenován novým šéfem Baletu 

Národního divadla … Nejlepší věci přicházejí, 
kdy je neočekáváte. 

Můžete nám přiblížit svou koncepci?
Mým cílem je Balet ND rozvíjet a proměnit ho 
v jeden z vrcholných evropských tanečních 
souborů tím, že budeme zdokonalovat organi
zaci a především vylepšovat repertoár, a to při 
zachování vysoké profesionální úrovně po všech 
stránkách. Rád bych v každém z tanečníků 
roznítil oheň a úspěšně Balet ND dovedl do dal
šího stadia. 

Jaký dojem máte z Baletu ND a co si myslíte 
o jeho umělecké úrovni? 
S Baletem Národního divadla jsem měl v minu
losti příležitost vystoupit mnohokrát. Upřímně 
mohu prohlásit, že jsem byl vždy ohromen 
duchem a elánem tohoto vynikajícího souboru. 
Především mne fascinuje, jak se souboru daří 
skloubit historickou tradici a pověst s úsilím 
o rozvoj a začleňování nejnovějších trendů 
moderního tance do svého repertoáru. 

Jak hodnotíte působení Petra Zusky a jeho 
práci pro soubor?
Petr povznesl Balet ND na velmi vysokou úro
veň. Jsem šťastný, že mám možnost pokračo
vat v jeho stopách a dále soubor rozvíjet, vést 
ho na další úroveň. Petr také vytvořil v celém 
souboru, mezi tanečníky, ostatními umělci 
i personálem, velice otevřenou a srdečnou at
mosféru. Výsledky jeho práce na mě nesmírně 
zapůsobily. 

Můžete nám říct více o svých plánech 
na postu uměleckého šéfa? 
Být kreativní – mým přáním a cílem je umělce 
motivovat a inspirovat. Podporovat tanečníky 
a umělecké pracovníky v růstu tak, aby si jejich 
pokroku všimli i další členové souboru. Má to 
trvalý účinek a výsledkem bude atmosféra 
nadšení. 

Jaká je podle vás ideální sestava baletního 
souboru naší první scény?
Postupně, krok za krokem, se budu snažit 
vybudovat velmi silný základ. V ideálním 
případě chci vytvořit pevný základ, abych pak 
mohl přispívat k umělecky pulzujícímu rozvoji 

silné pozice Baletu ND v mezinárodní jevištní 
a mimojevištní baletní komunitě.

Funkce uměleckého šéfa se ujmete za dva 
roky. Mezitím máte čas se na to připravit. 
Jaké máte plány pro toto období? 
Nyní jsem ve svém životě dospěl k bodu, v němž 
cítím motivaci věnovat se aktivní pedagogické 
práci. V roce 2016 budu mít šanci být stínovým 
šéfem, učit se od Petra Zusky. Je to vynikající 
model. Kromě přípravy na převzetí postu umě
leckého šéfa Baletu ND budu nadále hostovat 
u různých souborů a scházet se s jejich šéfy, 
potenciálními choreografy a významnými uměl
ci za účelem rozšíření svých mezinárodních 
styků. Nastal čas, abych se snažil naplňovat 
svou vizi. 

Jak vnímáte význam tance jako umění?
Smysl pro pohyb odrážející citové prožitky je 
důležitý pro oslovení a stimulaci diváků. Poten
ciální a rozvíjející se tanečníci musí objevit sami 
sebe, vášeň a lásku k tanci, která je ukrytá v je
jich nitru. Tyto stránky si musí uvědomit a pak je 
uskutečnit, přivést k životu během toho zázraku, 
kterým je veřejné vystoupení. Tento druh umění 
může ovlivnit lidskou důstojnost jednotlivců. 
Tanec je umění, které dokáže oslovit jakékoli 
publikum. Pokud by se mi tancem povedlo 
ovlivnit lidské chování v tomto zmateném světě 
současnosti, byl by to ohromný úspěch.

Co vám balet dal jako člověku?
V této souvislosti bych rád poděkoval všem, 
kteří mi v minulosti poskytli neocenitelnou 
podporu, kteří mi vyjádřili obdiv a nakopli mě. 
Děkuji! Posloužilo to i jako odrazový můstek pro 
budoucnost. Pro to, čím dnes jako člověk jsem.

A co vám vzal? 
Dal mi toho hodně a nevzal nic!

Co je nyní pro lidskou bytost, Filipa Baran-
kiewicze, to nejdůležitější?
Zůstat čestný vůči sobě samému. A láska. Proto 
tady všichni jsme – abychom dávali a dostávali 
lásku. 

Děkuji za rozhovor.
Helena Bartlová

 >

Filip Barankiewicz 
na zkoušce
Foto: R. Novitzky



Sergej Prokofjev

Romeo a Julie
Žal Juliin a bolest Romeova
Choreografie a režie: Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: Petr Zuska, Pavel Dautovský
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, Alexej Afanassiev, 
Michaela Černá, Radek Vrátil
Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
20. a 21. 3. 2015  
ve Státní opeře

Tragický osud lásky Romea a Julie, rámovaný nenávistí 
znesvářených rodů Monteků a Kapuletů, není třeba před
stavovat. Umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr 
Zuska se odvážil pojmout slavné dílo nově a neotřele, ale 
přitom s úctou k oběma autorům. Do popředí tak vedle 
hlavních postav vystupuje také kněz Lorenzo, renesanční 
člověk, který se staví proti nesmyslnosti řádů a snaží 
se pomoci oběma milencům. Představuje symbol lidské 
víry v Boha, v dobro i ve šťastný konec. Jeho protipólem 
je královna Mab, mytická vládkyně stínů, „porodní bába 
snů a přeludů“. Prostřednictvím Lorenza a Mab prolíná 
příběhem střet mezi mužským a ženským principem, 
mezi jing a jang, mezi racionálním plánováním a nepřed
vídatelností náhody. 

Před představením baletu Romeo a Julie 21. 3. 2015 
budou slavnostně vyhlášeny Výroční ceny Opera Plus. 
Hlasování o nejlepší taneční výkon a choreografii za rok 
2014 vyhlásil v únoru internetový portál Opera Plus. 
Podobně jako v předchozím roce má i letos mezi nomi
novanými umělci největší zastoupení Balet Národního 
divadla: za role v inscenaci Valmonta nominovala skupi
na oslovených tanečních publicistů Terezu Podařilovou, 
Martu Drastíkovou, Alexandra Katsapova, Matěje Šusta 
a Ondřeje Vinkláta, stejně jako i choreografa Libora 
Vaculíka; za výkony v La Bayadère jsou pak na ocenění 
navrženi Nikola Márová, Miho Ogimoto a také Ondřej 
Vinklát. Hlasovat je možné na stránkách portálu Opera 
Plus až do poloviny března. 

 ×
Miho Ogimoto, Alexandre Katsapov,
Marek Svobodník
Foto: P. Hejný

Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

PROHLÉDNĚTE  
SI VÍCE FOTOGRAFIÍ 
Z INSCENACE  
NA FACEBOOKU

PROHLÉDNĚTE 
SI PROMO KLIP 
K PŘEDSTAVENÍ 
NA YOUTUBE
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Ballettissimo
V rámci premiéry Ballettissima uvidíte choreografie Petra Zusky, Jacopa Goda
niho a také Uweho Scholze. První z jmenovanných je českému publiku dobře 
znám nejen jako umělecký šéf Baletu ND, ale především jako renomovaný 
tvůrce. Jacopo Godani je velmi zajímavý a temperamentní italský choreograf, 
představíme vám ho v rozhovoru v příštím čísle. Bohužel třetí z nich, Uwe 
Scholz, není již 11 let mezi námi. Nemůžeme se ho proto zeptat na pocity, které 
se k dílu vážou, na záměry a skryté motivy, které se s tvorbou díla pojily. Může
me však zavzpomínat a sestavit mozaiku jeho života a díla.  
 

Jediný svého druhu!
Německý choreograf Uwe Scholz zemřel 21. listopa
du 2004 ve věku 46 let po mnohaletých zdravotních 
problémech. Celý život se hlásil k odkazu Johna 
Cranka, kterého si nesmírně vážil i přesto, že se 
s ním setkal ve 13 letech ve Stuttgartu, a to pouze 
na jeden měsíc (poté Cranko zemřel). Více než stovka 
baletů, které Uwe Scholz během svého života vytvo
řil, se vyznačuje mimořádnou muzikálností, díky níž 
je označován za tvůrce symfonického baletu. 
Scholz se narodil v Hesensku 31. prosince 1958. 
Začal studovat klavír, kytaru a zpěv na konzervatoři 
v Darmstadtu. Ačkoli byl jako plachý adolescent při
tahován vidinou kariéry dirigenta (studoval na kon
zervatoři hru na klavír, housle, kytaru a dále zpěv) 
a měl fascinující schopnost rozpoznat, jak má být 
interpretována kterákoliv partitura, zvolil si Crankovu 
baletní školu a inspirován Romeem a Julií, vytvořil již 
ve věku sedmnácti let svou první choreografii.  

V roce 1977 strávil pět měsíců na Balanchinově 
School of American Ballet a byl uchvácen zářivostí 
a jasnou strukturou jeho prací. 
„Působilo to, jako kdyby pracoval velmi ostrým 
nožem,“ řekl Scholz. „Věděl přesně kdy a kam říznout 
a všechno, co vytvořil, se vyznačuje neuvěřitelnou 
muzikálností. Největší poklonou, jakou mi někdo 
může složit, je srovnání mých prací s jeho díly a s díly 
Cranka, protože to jsou nesporní mistři dvacátého 
století. Byl bych šťastný, kdybych byl považován 
za něco z Cranka s trochou Balanchina, vše důklad-
ně promícháno a posunuto o čtvrt století směrem 
k současnosti!“ 

(Pokud chcete posoudit vliv Balanchina na jeho 
tvorbu, vzpomeňte na inscenaci Baletu ND Amerika-
na III, ve které se objevila část Theme and Variations 
na Čajkovského hudbu). 

1. SYMFONIE D-DUR
Hudba: Gustav Mahler

Choreografie: Petr Zuska
Kostýmy: Roman Šolc

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

REFLECTIONS ON THE FATE 
OF HUMAN FORMS 

Hudba: 48nord 
(Ulrich Müller & Siegfried Rössert)

Choreografie: Jacopo Godani
Scéna a kostýmy: Jacopo Godani 

Light design: Jacopo Godani

7. SYMFONIE A-DUR
Hudba: Ludwig van Beethoven 

Choreografie: Uwe Scholz
Scéna a kostýmy: Uwe Scholz 

podle „Beta Kappa" Morrise Louise
Light design: Uwe Scholz 

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Premiéry:
1. premiéra 5. 3. 2015
2. premiéra 6. 3. 2015 

ve Státní opeře

Reprízy:
8. a 18. 3., 11. 4., 9. 5.

 >
Uwe Scholz

Foto: Andreas Birkigt 
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Po newyorské stáži se Scholz vrátil do Stutt
gartu a přijal zde angažmá. V roce 1980, 
v pouhých 23 letech, se stal prvním rezident
ním choreografem souboru od Crankovy smrti. 
Tento výjimečný post mu nabídla tehdejší 
umělecká ředitelka souboru ve Stuttgartu Mar
cia Haydée, legendární tanečnice a Crankova 
múza. V roce 1986 se stal šéfem Curyšského 
baletu. Po šesti úspěšných letech ve Švýcarsku 
se vrátil do Německa, kde budoval a formoval 
Lipský balet až do své tragické předčasné 
smrti v roce 2004. Nejenže oživil repertoár 
souboru, ale přeměnil jej v soubor mezinárod
ního významu.

V roce 1991 vznikla ve Stuttgartu také „Sed-
má“, kterou nyní můžete zhlédnout v interpre
taci Baletu Národního divadla. Je zde patrná 
snaha jinak vnímat i vyjadřovat hudbu. Nejde 
o děj a zjevné emoce, příběh nebo vyprávění. 
Jde o velkou odvahu přistoupit k Beethovenově 
partituře, transformovat ji do pohybu. Scholz 
vytvořil symfonický balet, využil své geniální 
muzikálnosti, aby převedl tóny do tance, akor
dy vizualizoval, dosáhl hlubokého zážitku ze 
skloubení obou uměleckých složek.

V roce 1999 vedl baletní kritik Klaus Geitel 
s Uwe Scholzem rozhovor, ve kterém mimo 
jiné popisuje vlastní způsob vidění choreogra
fické tvorby:
„Jsem staromódní a dávám přednost klasické 
romantické hudbě. Vím, že mě někteří považují 
za posledního dinosaura, přesto nikdy nemí-
chám styly, dávám přednost použití úplných 
partitur.“ (…) „Kromě toho jsem docela tradiční 
v neoklasickém stylu. Pracuji hlavně na špič-
kách, používám klasické kroky a mým cílem je 
předat emoce. Mám padesát tanečníků pochá-
zejících z dvaceti dvou různých národů, což je 
jak výhoda, tak i nevýhoda. Musím jim dát všem 
jeden styl, přičemž moji vlastní školu absolvova-
li jen dva nebo tři z nich. Chtěl bych jich najmout 
víc, ale není k dispozici dost peněz".

Scholz tvořil symfonické balety. Byl inspirován 
Mozartem, Haydnem – ale i jeho další díla 
vznikla na základě kompletních partitur např. 
Schumanna, Bacha, Beethovena, Berlioze nebo 
Prokofjeva. Nebál si vybrat i hudbu, která se 
na první pohled zdá pro choreografii nevhod
nou – jako je například Brucknerova Osmá 
symfonie.

Pierre Moutarde, tehdejší ředitel francouz
ského Théatre of SaintQuentinen Yvelines, 
který více než dvacetkrát přijel do Lipska, aby 
se zúčastnil představení Scholzových baletů, 
na něj v nekrologu vzpomínal:

„Scholz byl pesimista, ale zároveň velký hu-
manista. I v jeho nejtemnějších dílech byl vždy 
paprsek světla, byť třeba jen slabý. Vždy nám 
dával naději“ (…) „Nejvíc mě fascinovala jeho 
práce s pohybem. Byla v souladu s hudbou, 
která sama určovala podobu baletu. Je to jasně 
patrno například v Bach Kreationen, kde je 
krok ke každé notě. Byla to dech beroucí krása. 
A na rozdíl od většiny dnešních choreografů, 
kteří pracují s nejvýše osmi nebo devíti inter-
prety, on obsazoval svá díla nejméně čtyřiceti 
tanečníky."

„Když jsme se v roce 1999 poprvé setkali, 
byl tak hubený, že byl téměř průhledný, měl 
obrovské, tmavé, výrazné oči v bledé tváři. Jeho 
oblečení se vždycky zdálo být příliš velké pro 
jeho postavu a ruce, byl štíhlý a delikátní a napůl 
schovaný v o dvě čísla větším plášti, a přestože 
budil dojem, že mu nezáleží na tom, co lidé říka-
jí, přišel za mnou po představení a nejdůležitější 
věcí na světě, kterou chtěl vědět, bylo, zda se 
mi jeho balet líbil. Byl jednou z nejdojemnějších 
a nejpřitažlivějších tanečních osobností, se kte-
rými jsem se setkal. Muž, jehož osobnost, stejně 
jako jeho práce pronikala přímo do srdce.“

„Byl velmi lidský, ale zároveň působil dojmem 
jako by nebyl z tohoto světa", (…) „Vypadalo to, 
jako kdyby přišel tam, kde byl, aniž by si uvědo-
moval, jak se tam dostal, a působil dojmem, jako 
by na jeho bedrech spočívaly všechny problémy 
tohoto světa. Život pro něho nebyl jednoduchý 
a ozvěny toho můžete postřehnout v jeho bale-
tech. Byl pořád sám se svojí hudbou a nádherný-
mi balety a nebyl šťastný, když nebyl v kontaktu 
se svojí prací. Měl jsem dojem, že nebyl opravdu 
šťastný též proto, že se snažil o absolutno, o kte-
rém věděl, že je nedosažitelné, a o dokonalost 
s tím, že ji nikdy nemůže najít. Nyní po smrti ať 
je kdekoliv, je ve společnosti básníků, Mozarta, 
Balanchina a svého boha, Johna Cranka.“

„Vzpomínám si, jak jsem navštívil jeho první balet 
na Mozartovu hudbu v době, kdy ještě studoval," 
řekl současný ředitel Stuttgartského baletu 
a Crankův žák Reid Anderson, který Scholze 
znal ještě za doby jeho studií na stuttgartské 
Crankově škole. „Bylo to pozoruhodné! Tak hu-
dební, tak jasné, tak kreativní. Už měl svou vlastní 
verzi neoklasického tance. Miloval hudbu a reago-
val na ni. Nebyl jejím otrokem, ale umožnil publiku 
pochopit a vidět hudbu lépe. (…) Nikdy se nenechal 
ovlivnit pochybnostmi, módními výstřelky nebo 
nepatřičnými zásahy do hudby. Byl tvůrcem sym-
fonického tance. Jediný svého druhu!“
 

Kat  >

Ballettissimo
Foto: M. Bakuš

 >

Stuttgarter Ballett
Foto: Gundel Kilian
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Česká 
baletní 

symfonie II 

Česká baletní symfonie II je výpovědí  
o bolesti člověka, vojáka, matky, je hrdel
ním výkřikem lidské bytosti nad životem. 

Pochválena buď radost a pochválena buď 
bolest. Obě jsou sestry a obě posvátné. 

Utvářejí svět a nadnášejí velké duchy. Jsou 
silou, jsou životem …, tak praví francouzský 

spisovatel Romain Rolland. 
Nechť vás tedy toto představení  

přivede k zamyšlení právě v této době  
– době znovuzrození, nových začátků,  

kdy světlo a tma jsou v rovnováze  
– v době Velikonoc.

POLNÍ MŠE
Hudba: Bohuslav Martinů
Choreografie: Jiří Kylián

Scéna a kostýmy: Jiří Kylián

GURU
Hudba: Jan Jirásek 

Choreografie: Viktor Konvalinka
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Petra Lebdušková

STABAT MATER
Hudba: Antonín Dvořák 

Choreografie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Petra Lebdušková

Hraje Orchestr Národního divadla
Dirigent: David Švec / Václav Zahradník

Účinkují sólisté Opery Národního divadla a Sbor Národního divadla

Uvádíme: 
31. 3. a 1. 4. 2015 

v Národním divadle

Osudem duch byl člověku dán, 
jenž dovede bolest snášet…

POLNÍ MŠE  

Polní mše Bohuslava Martinů je str
hujícím hudebním vyjádřením sil
ných emocí, jedná se o dialog mezi 
křesťanským myšlením a obavami 
osamělého vojáka ve válce. Je 
modlitbou za vlast, za mír, za konec 
války, za šťastnou budoucnost, 
modlitbou pro celý národ …

Autor dílo věnoval českým vojá
kům, kteří se ve Francii připra
vovali na vypuknutí 2. světové 
války. Jeho myšlenkou bylo, aby si 
skladbu mohli vojáci sami provést, 
jako připomínku, že jejich vlast 
na ně myslí a je stále s nimi. Měl 
totiž stále v živé paměti události 
týkající se první světové války, 
a proto se rozhodl pojmenovat své 
dílo podle obřadu polní mše. Text 
Jiřího Muchy je syntézou starozá
konních žalmů, českých modliteb 
a mešního Kyrie.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, po-
svěť se jméno Tvé, přijď království 
Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak 
i na zemi. Chléb náš vezdejší dejž 
nám dnes a odpusť nám naše viny, 
jakož i my odpouštíme. Buď vůle 
Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svaté-
ho. Pane náš, Otče náš, pohledy své 
obrať k zástupům, jež prosící rukou 
sáhly ke zbrani, aby svým dítkám 
chleba z krve stvořily. Ó, Pane můj! 
Odpusť nám naši chudobu, zedrané 
ruce, bláto zákopů, vyhublé tváře, 
čela černá a prázdnou dlaň před 
stupni chrámu. Ó Pane můj! Pane 
můj, tak těžký úkol je, který si očím 
hladovým postavil za cíl jako kříž. 
Kyrie eleison. 
Od pobřeží, jež nejsou má, hlas můj 
se Pane, k Tobě zdvíhá a modlit-
bou Tě hlas můj na nebi hledá. Ale 
zdali víš, zdali poznáš, že jsem to 
já, který k tobě mluvím. Syn rodné 
země mé sem zahnaný, že žádný 
cizí k Tobě neprosí, že žádný cizí 
k Tobě nevolá, když nejsem doma. 
Ó, Pane můj, mne žíti nech, ať boj 
mne zkruší bídou zlou, však život 
jen mi Pane zachovej, ať ruce Tvé 
mne domů dovedou. Kdo z nás byl 
před smrtí statečný? Zda syn Tvůj 
neplakal úzkostí zmučený? 
Ó, Pane můj, v zahradě Olivetské 
dlím a volám, kdy duše k smrti 
smutná. Eli, eli, neopouštěj nás!
Bože náš! Otcové naši nám 
vyprávěli o skutcích Tvých, které 
jsi činíval za dnů jejich, za dnů 
starodávných. Propast propasti se 
otvírá k hlučení trub Tvých, všech-
na vlnobití Tvá a rozvodnění Tvá se 
na mne svalila. Věřím však, že mi 
udělí ve dne Hospodin milosrden-
ství svého a v noci písnička jeho  
se mnou a modlitba má k Bohu 
života mého. 

GURU  

Pohlédněte blíže na člověka, který 
horlivě hledá duchovního vůdce 
a očekává ho s vnitřním povzne
sením a vášní. Guru, někdo, koho 
dobrovolně vyhledáváme, ale který 
nakonec stojí mezi naším osobním 
rozvojem a dobrovolně přijatou 
manipulací … Kolik zklamání a bo
lesti může tato cesta přinést …? 

STABAT MATER 

Stabat Mater dolorosa (Stála Matka 
bolestiplná), pozdně středověká 
latinská sekvence, která je považo
vána některými křesťany za jeden 
ze sedmi největších latinských 
hymnů všech dob. Je založen 
na proroctví Simeona, podle kte
rého meč probodne Srdce Matky 
Ježíše Krista (Lk 2:35). Hymnus 
pochází ze 13. století a býval při
pisován papeži Inocenci III., který 
zemřel v r. 1216. Nejpravděpodob
něji jej však napsal Jacopone da 
Todi (1230–1306), právník, básník 
a posléze mnich řádu sv. Františka. 
Latinské verše líčí biblickou scénu 
ukřižování Krista jakoby z jiného 
úhlu – z pohledu matky, které 
na kříži umírá její syn. Právě pro 
spojení náboženské tematiky 
s hluboce lidským obsahem byl 
text v průběhu dějin podkladem 
pro desítky zhudebnění. 
 
Stála matka bolestiplná
vedle kříže slzy ronící
zatímco visel Syn.
Jejíž duši lkající
zarmoucenou a truchlící
pronikl meč.
Ó jak smutná a sklíčená
byla ona požehnaná
Matka Jednorozeného,
která naříkala a truchlila,
zbožná matka a chvěla se, když viděla
Zrozeného tresty.
Kdo je člověk, který by neplakal,
Kristovu matku kdyby viděl
v takových mukách,
kdo by nemohl být zarmoucen,
zbožnou matku že pozoruje
jak se trápí se Synem?
Za hříchy svého pokolení
vidí Ježíše v mukách
a bičování vystaveného.
Vidí svého sladkého Zrozeného
V umírání opuštěného,
dokud vypouští ducha.

hb

 >
Polní mše

Foto: H. Smejkalová
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Choreografie: 
Alice Petit

Morgane Lanoue
Andreas Reinier

Benjamin Husson
Marek Svobodník

Marina Zhuovskaya
Gianvito Attimonelli

Ondřej Vinklát
Richard Hlinka

Zuzana Šimáková
Jonáš Dolník

Uvádíme:
12. dubna 2015 

ve Stavovském divadle

Tvorba mladých choreografů z řad tanečníků  
baletního souboru Národního divadla
Již tradičně se na scénu Národního divadla vracejí 
Miniatury. Osobitý nápad, vynikající záměr, perlička 
na repertoáru. Jestliže miniaturizovat znamená 
zmenšovat cosi při zachování funkčních vlastností 
předlohy, půjde o to v Miniaturách právě tak. Jde 

totiž o večer složený z aktuálních subtilnějších cho
reografií, výsledek choreografické dílny mladých 
tvůrců, kteří pracují na profesionální půdě řadu 
let a jsou současnými členy či sólisty baletního 
souboru. 

Miniatury 2015

 >
Jonáš Dolník, Mathias Deneux 

Foto: H. Smejkalová

 >

Stabat Mater
Foto: H. Smejkalová
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Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, uvádí:

Petr Pan
Hudba: James Newton Howard

Choreografie, režie, libreto: 
Bérangère Andreo

Dramaturgická a režijní spolupráce: 
Jaroslav Slavický

Scéna: Bérangère Andreo
Výtvarná předloha scény: Miloš Koutecký

Kostýmy: Renata Nováková

Uvádíme:
28. března 2015

ve Stavovském divadle

„A tak se děti soustředily, připravily si lehounké myšlenky, pak se odrazily, 
vyletěly o kus výš než před tím, ale zase bác! … Aha! Volal. Už to mám!  
Už vím, co vám chybí! Myšlenky nestačí. Musí vás poprášit pyl z hvězdiček!“ 
(J. M. Barrie: Petr Pan, podle anglického originálu převyprávěl Pavel Šrut,  
Praha Albatros 1997, s. 27.) 

Magický příběh chlapce, který nechtěl dospět, 
a malé holčičky Wendy, která se bojí usnout, vypráví 
o jejich společné dobrodružné cestě rozzářenou 
noční oblohou do kouzelné Země Nezemě a Říše 
snů. Během jejich fantastické cesty se setkávají 
s nebezpečnými piráty, s obrovským krokodýlem 
 lidojedem, indiány i vílou Zvoněnkou. Autorkou 
tohoto dětského baletu, je mladá francouzská 
umělkyně Bérangère Andreo, která spolupracuje 
s Taneční konzervatoří hl. m. Prahy již od roku 
2005. Pro Bohemia Balet vytvořila choreografii 
Lunedda, která získala 1. cenu na Soutěžní přehlídce 
současné taneční tvorby ČR. 

Zeptali jsme se Bérangère Andreo,  
proč si vybrala právě tento titul:
Vybrala jsem si Petra Pana, protože ten příběh mne 
provází již od mala a myslím, že i ostatní děti. Moc se 
mi líbí příležitost, kterou příběh nabízí klukům – před-
stavitelům rolí. Je tam hodně chlapeckých rolí, které 
umožní skutečně na jevišti svým představitelům něco 
ukázat, zazářit. Byla to pro mne milá výzva – vypravo-
vat pohybem tak velký příběh. Navíc jsem se snažila 
postavit tento balet nejen na tanečních výkonech, ale 
pracovat i na hereckém vyjádření, vykreslení postav, 
aby to bylo skutečně divácky zajímavé, divadlo se vším 
všudy.
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NOVÁ DÍLNA JE TU!
V minulém čísle jsme vám 
slíbili novou dílnu k inscenaci 
Čarodějův učeň. Určitě se s ní 
časem setkáte a bude určena 
spíše starším účastníkům. 
Vzhledem k tomu, že se 
snažíme reagovat na vaše 
dopisy a přání, přistoupili 
jsme na drobnou změnu plánů 
a zveme vás v březnu na zbru
su novou dílnu s názvem: 
Když se řekne BALET …
Tentokrát nepůjde o tzv. pre
performing workshop – tedy 
dílnu věnovanou konkrétní 
inscenaci, ale o obecné sezná
mení s baletem jako takovým. 
Projdeme si baletní historii 
a tradice, seznámíme se se 
zvyklostmi a názvoslovím, 
řekneme vám něco o tom, jak 
vypadá běžný den taneční
ka, o tréninku a zkouškách, 
hiearchii v souboru, profesích, 
druzích představení, technice 
– prostě o baletu obecně. 
Samozřejmě si zatancujete 
a setkáte se s našimi sólisty. 
Budeme se snažit odpově
dět na všechny vaše otázky 
a náměty, které jsme během 
předchozích dílen zazname
nali. Zveme vás na dílnu, která 
bude nejen o informacích, ale 
i o tom, jak vzniká choreo
grafie, o možnostech těla, 
zapojíme vás všechny – malé 
i velké, bude to hodně interak
tivní a určitě se pobavíte! 

Těšíte se? My moc!
Za tým Balet nás baví
Kateřina Hanáčková, Lucie 
Divíšková a Adéla Pollertová

BALET NÁS BAVÍ  
I V BŘEZNU

Střípky ze života 
Baletní přípravky ND
V uplynulém půlroce měla Baletní přípravka Národ
ního divadla spoustu práce. Již od počátku divadelní 
sezony 2014/2015 probíhala příprava na premiéru 
baletu La Bayadère, kde tančili i naši žáci. Tradičně 
jsme také nastudovali dětské role ve vánočním Lous-
káčkovi, na kterých se podilelo více než 40 dětí. Vše 
probíhalo s velkým nasazením a zápalem a všechna 
naplánovaná představení byla pro děti velkou událostí. 
Zážitkem pro ně byla i atmosféra derniéry a také 
velká očekávání „nového Louskáčka“, který se divákům 
představí v prosinci 2015. 
V lednu proběhly zkoušky na Taneční konzervatoř hl. 
města Prahy. Žáci naší přípravky se poctivě připravovali 
a celá řada z nich zkoušku úspěšně složila. Někteří 
budou své štěstí zkoušet i v Tanečním centru Praha. 
Abychom neusnuli na vavřínech, začali jsme již zkou
šet na naše zavěrečná představení, která se uskuteční 
2. a 3. června v Národním divadle. Věříme, že letos bu
dou naši diváci a příznivci mile překvapeni zajímavými 
nápady a novými chorografiemi. 
O naši přípravku je stále větší zájem, proto bychom 
rádi všechny ubezpečili, že přihlášky se již brzy objeví 
v elektronické podobě na našich stránkách. Buďte 
proto ve střehu! 
Baletní přípravce ND se také poprvé v její historii 
podařilo vydat vlastní kalendář, který přibližuje české 
baletní hvězdy (nejen Národního divadla), jejichž 
kariéra začala před lety v naší škole. Kalendář, který je 
na roky 2015 a 2016, je stále pro naše žáky a přátele 
Baletní přípravky připraven k prodeji. Bližší informace 
naleznete na našich stránkách, kde je možné si kalen
dář prohlédnout a objednat. 
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ZA OPONOU … 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARTINA DIVÍŠKA

Klid, soustředění, odhodlání, nervozita, podpora 
i radost. Soubor fotografií, které přinášejí pohled 
na tanečníky za oponou a umožňují pocítit jedinečnou 
atmosféru zákulisí baletních představení. Autorem 
fotografií je Martin Divíšek, který s Baletem Národní
ho divadla spolupracuje již 6 let. 
Výstavu můžete navštívit od 5. března 
na I. balkoně Státní opery. 

15. března 2015 oslaví 
neuvěřitelných 80 let 
tanečník a dlouholetý 
inspektor hlediště 
Národního divadla 
TOMÁŠ NĚMEČEK.
Zpočátku měl ambice 
na dráhu činoherní, 
ale rodinná tradice 
ho nakonec přivedla 
ke studiu na taneč
ním oddělení Státní 
konzervatoře v Brně. 
V roce 1952 nastoupil 
angažmá jako člen 

baletního souboru Krajského oblastního divadla v Plzni, 
kde hned v počátku dokázal uplatnit svůj smysl pro 
dramatičnost v roli Benvolia v baletu Romeo a Julie, Le
porella v Donu Juanovi aj. Po splnění povinné vojenské 
služby v Armádní opeře nastupil do Baletu Národního 
divadla (1957), kde po čase získal sólistickou smlouvu. 
Následovalo hostování v NSR, Holandsku a Švýcar
sku. Po svém návratu do Československa v roce 1972 
našel uplatnění v operetě Hudebního divadla v Karlíně 
a v roce 1979 se vrátil zpět na naši první scénu, kde 
působil až do roku 1986. Od roku 1987 byl v Národním 
divadle jako inspektor hlediště ND.

16. března 2015 oslaví 
své 70. narozeniny 
tanečnice a dlouholetá 
inspicientka Baletu 
Národního divadla 
VĚRA MASAŘÍKOVÁ. 
V roce 1964 absolvo
vala pražskou Taneční 
konzervatoř. Svou ta
neční dráhu započala 
v roce 1964 v Divadle 
J. K. Tyla v Plzni, 
po roce nastoupila 
do Hudebního divadla 
v Karlíně a v letech 

1969–1971 působila v Laterně magice. V roce 1972 
nastoupila do angažmá v Baletu Národního divadla, 
kde tančila v baletech Spartakus (role Hetéry), Giselle 
(role Berthy) atd. Od roku 1988 do roku 2010 pracova
la v divadle jako inspicientka baletních představení.
Do dalších přejeme hodně štěstí, pevné zdraví 
a mnoho dalších úsměvů!
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Opery Národního divadla

HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ: JAROSLAV KYZLINK
REŽIE: VLADIMÍR MORÁVEK

UVÁDÍME 11. 3., 3. 4., 15. 5. A 16. 6. 2015
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

KOUZELNÁ 
FLÉTNA

HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ: JAROSLAV KYZLINK
REŽIE: VLADIMÍR MORÁVEK

UVÁDÍME 11. 3., 3. 4., 15. 5. A 16. 6. 2015

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS
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Wolfgang Amadeus Mozart

Kouzelná flétna
Autor libreta: Emanuel Schikaneder

Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigent: Jaroslav Kyzlink, David Švec

Režie: Vladimír Morávek
Scéna: Miroslav Huptych, Martin Ondrúš

Kostýmy: Tomáš Kypta

Sbor Národního divadla
Orchestr Národního divadla

Uvádíme: 
11. 3. , 3. 4, 15. 5. a 16. 6. 2015

ve Stavovském divadle

Proč je Mozartovi teskno?
Rozhovor s režisérem Kouzelné flétny 
Vladimírem Morávkem 

Nové nastudování Kouzelné flétny Wolfganga  
Amadea Mozarta mohou vidět diváci od února 
na jevišti Stavovského divadla. Inscenaci vytvořila 
jedna z klíčových osobností české divadelní režie, 
Vladimír Morávek.

 >

Vladimír Morávek
Foto: I. Sochorová
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Je krátce po premiéře Kouzelné flétny a kromě 
ovací lze vidět na divácích i údiv. Asi největší 
se dostavil hned na začátku představení. 
V opeře je totiž nová postava – samotný 
Wolfgang Amadeus Mozart. Proč se na jevišti 
vlastně objevuje?
Ve všech encyklopediích se o vzniku Kouzelné 
flétny dočtete, že Mozart na konci života ztratil 
mnohé touhy a iluze a jen potřeboval rychle 
napsat lidovou operu – aby splatil dluhy. Jenže 
já si myslím, že génius není schopen takové 
věci stvořit bez hlubšího významu. Je to vidět 
i na libretu – chce vypovědět vše o tomto světě, 
o všech jeho protikladech, o triumfech, jež jsou 
současně pády, o dobru, které je také zlem, 
o lásce, co je současně nenávist, o pitomosti, 
která je zároveň hodnotou a naopak. Mo
zart umíral v dluzích, nemocen a opovržen, 
napsal přitom operu, která mu vrátila renomé 
famózního, velkého skladatele. Veden obrov
ským puzením a přetlakem stvořil ohromnou, 
podstatnou věc. Potíž ovšem je, že Kouzelná 
flétna byla již uvedena tolikrát, že se její obsah 
neustálým opakováním vytratil, to velké dílo 
zbanálněno a zcyničtělo. A aby se člověk zbavil 
všech lží a předsudků – které nám vnutili těmi 
mnohými uvedeními – o tom, co Kouzelná flétna 
je, ukazujeme na jevišti autentického Mozarta 

v autentické situaci. V situaci smrti. Vidíme, jak 
mu je špatně, má horečku a je mu při vyslovení 
slov žena, půvab, Bůh teskno.

Inscenace je doslova vizuálně opulentní. 
Odkud jste čerpali inspiraci?
S výtvarníkem Miroslavem Huptychem jsme 
vyšli z libreta. Kouzelná flétna se většinou hraje 
ve dvou třech prostředích, mytických prosto
rech. Já jsem vzal libreto doslova a podtrhával 
jsem si v něm, co Schikaneder předepisoval: 
„prostor před egyptským chrámem“, mytický 
prostor, kde „zpovzdálí načuhují bohové“ a „ot
roci s vavřínovými věnci chystají obřad zasvěce
ní“. Libreto předpokládá patnáct prostředí, která 
jsem u Mirka objednal. Asi po dvou měsících mi 
volal a ptal se mě: Co je to vlastně ten prostor 
zasvěcení? Já mu řekl: Mytický prostor, na který 
shlíží současně dobro i zlo, tam se rozhodne, 
zda člověk najde, nebo nenajde cestu, je to 
cesta a brána. Zde přihlížejí a padají andělé 
a ženy jsou tak vzrušující, až se jich chce člověk 
dotknout, ale něco mu brání. Mirek se mě ptal 
dál: Co mu brání? Netvoři, draci, jistě i krysy. Co 
ty krysy drží v ruce? Užírají čas. Jsou tu tedy 
hodiny, jejichž úkolem je stopovat věčnost … 
Po několika měsících jsme opět takto diskuto
vali nad novými návrhy. Zdá se, že tenhle anděl 

přihlíží, ale ať vládne. A jak vládne, má držet 
meč, nebo hůl? Ať drží něco, co ho pálí, velká 
paprika, žhnoucí globus … Každé kulise jsme 
věnovali obrovské množství času, na maketě 
jsme je pak pozorovali v proporcích s lidským 
tělem a návrhy dál dodělávali.

Říkal jste již před premiérou, že inscenace je 
ovlivněna filmem Miloše Formana Amadeus, 
který se ve Stavovském divadle natáčel. 
V čem vás Miloš Forman inspiruje?
Miloš Forman je pro mě jeden z největších 
žijících Čechů. Můj milovaný film je Hoří, má 
panenko, ctím tu kombinaci grotesknosti 
a absolutna. K Miloši Formanovi jsem se dostal 
později přes jeho syny a on mě poctil tím, že 
mi důvěřuje. Když jsme chystali Amadea pro 
Divadlo na Vinohradech, dovolil nám použít jeho 
filmový scénář a také jsme mluvili o okolnos
tech natáčení filmu. Forman měl údajně vizi, 
že kejklíře v Kouzelné flétně budou hrát herci 
z Provázku, měli garantovat dryáčnickost a gro
tesknost meziher. Už to bylo předdomluveno, 
ale nakonec to nevyšlo – Provázek se musel 
věnovat jiným svým plánům. Tak teď mu to snad 
touhle inscenací vracíme.

Josef Rubeš
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Modest Petrovič Musorgskij

Chci Borise Godunova jako komorní příběh  
jednotlivých postav, říká ředitel Opery Petr Kofroň

Boris Godunov
Hudební nastudování: Petr Kofroň

Dirigent: Petr Kofroň, Jan Chalupecký
Režie: Linda Keprtová
Scéna: Jan Štěpánek

Kostýmy: Eva Jiřikovská
Sbormistři: 

Pavel Vaněk, Lukáš Vasilek, Jiří Chvála
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Pražský filharmonický sbor
Kühnův dětský sbor

Premiéry: 
26. a 29. března 2015

v Národním divadle

Dále uvádíme:
7. a 26. dubna 215

24. a 31. května 2015

O nově připravované inscenaci Borise Godunova, která bude mít premiéru  
26. a 29. března 2015 na scéně Národního divadla po 34 letech od svého po
sledního uvedení v roce 1981, jsme si povídali s dirigentem Petrem Kofroněm. 
Dozvíte se, jaká bude připravovaná inscenace po režijní i hudební stránce a kte
rou z verzí opery si inscenátoři pro připravované představení vybrali. 

Musorgského opera Boris Godunov byla na svou 
dobu nesmírně moderní a díky své premiéře v Pa-
říži ovlivnila celou generaci skladatelů 20. století. 
V čem vidíte jedinečnost této opery?
Na jednu stranu to vypadá, že Musorgského dílo 
spadlo z nebe svou originalitou, na druhou stranu však 
v kontextu ruské hudby vidíme u Musorgského řadu 
společných rysů s dalšími skladateli. Celá ruská kom
poziční škola v 19. stol. pracovala v jednom prostředí, 
jeden pomáhal druhému – byla to spíš taková komuni
ta, která také hodně vycházela z tradiční ruské hudby 
jak církevní, pravoslavné, tak z lidové. Co je na Borisi 
Godunovovi jedinečné, je velice moderní dějová osnova. 
Dále je to práce s časem. V opeře jsou úseky, kde se 
vůbec nic neděje, velice dlouhé, což souvisí s určitým 
ruským vnímáním času. Jsou tam také bojarské až 

agresivní úseky, takže je to také vlastně střídání dvou 
krajních poloh, což v české hudbě moc nenajdeme.

Je známo, že opera Boris Godunov existuje v něko-
lika verzích – známe Musorgského originální verzi 
(1869), jím revidovanou (1872) a verzi klavírního 
výtahu (1874). Dále existují verze jiných skladatelů 
– N. Rimského-Korsakova, E. Melngailise, D. Šosta-
koviče a K. Rathause. Kterou z verzí jste použili při 
nastudování opery v Národním divadle? 
Měli jsme ambici hrát původní verzi Musorgského. 
Provedli jsme ale tradiční úpravy spočívající v kombi
naci nejrůznějších Musorgského verzí. Takže hrajeme 
„Revoluci“ a naopak nehrajeme tzv. Polské obrazy. 
Pozdější úpravy cizích skladatelů pak zasahovaly 
do Musorgského zpěvní melodiky, ale zejména do jeho 
až střídmého nakládání s orchestrací. Musorgský je 
to tak trochu jako Kafka – kolikrát suchý, „objektivní“ 
orchestrální doprovod ruské krutosti a bolesti. 

Režie inscenace se ujala Linda Keprtová, mladá 
operní režisérka, která již slavila úspěchy v Brně, 
Ostravě a Liberci. Co vás vedlo k výběru právě této 
režisérky pro Borise Godunova?
Český rezervoár, co se týče operních režisérů, je 
velice střídmý. Starší generace dosluhuje nebo již 
dosloužila, v té střední generaci je pár osobností, ale 
v současné době nastoupila silná generace mladých 
operních režisérů a mezi ně právě Linda Keprtová 
patří. A tak je přímo povinností Národního divadla tyto 
mladé nadějné režiséry podchytit, abychom si vy
chovali vlastní operněrežisérskou generaci. A co se 
týče speciálně Lindy Keprtové – nápad, aby režírovala 
Borise Godunova, vypadá na první pohled docela šíle
ně. Během výběru mi všichni říkali, že Godunova musí 
režírovat muž. Ale její inscenace jsou charakteristické 
právě velkým oproštěním od všeho, zjednodušením 
a prací se zpěváky jako s hereckými a psychologic
kými postavami. Nechtěl jsem Borise Godunova jako 
výpravné, takřka muzikálové divadlo, ale spíš jako 
komorní příběh jednotlivých postav.

Ptala se Veronika Vejvodová
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Linda Keprtová o Borisi Godunovovi:  
Jaká je hodnota člověka? 

Jedna z nejvýraznějších osobností české operní režie připravu
je svůj debut v Národním divadle. Na letošním Festivale Opera 
nadchla pražské diváky Poulencovými Dialogy karmelitek vytvo
řenými pro Státní divadlo Košice a Foersterovou Evou z Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci. Na konci března je naplánována premiéra 
Musorgského Borise Godunova, který v Praze zazní po 34 letech. 
Režii má Linda Keprtová. 

Když jsme na konci minulé sezony natáčeli krátká 
videa s prvním pohledem režisérů na „jejich“ insce-
nace v sezoně 2014/2015, poměrně sugestivně jste 
řekla, že byste si chtěla ze všeho nejvíce s Borisem 
Godunovem osobně promluvit. Změnily se za těch 
devět měsíců otázky, které byste mu chtěla položit? 
Pravděpodobně bych se odvážila býti osobnější, přeci 
jenom jsme se poznali o něco více, náš vztah se stal 
bezesporu intimnějším. Základní otázka však zůstává 
principiálně stejná. Jak se žije lidské bytosti, kterážto 
se neustále strachuje o své bytí? Nejen o moc politic
kou, ale především o existenci čistě lidskou. Boris byl 
celý život negramotný, žádnou psanou informaci si 
sám nemohl ověřit. Absolutní závislost na svém okolí, 
v kontrastu permanentní nedůvěry. Já sama jsem si 
celý koncept pojmenovala „Jaká je cena člověka“. 
Název jsem s dovolením „ukradla“ dle knihy spisovatel
ky Jefrosiňji Kersnovské. Každý člověk, v kterémkoliv 
čase, na kterémkoli místě, má stejně významnou hod
notu. Jaký je tedy rozdíl mezi Borisem a Jurodivým? 
Vnitřní svoboda, kterou Jurodivému můžeme závidět?

Po těchto otázkách už není tak těžké nalézt témata, 
která jsou pro vás klíčová …
Bytost sama, ohnuvší se pod svým křížem, je pro 
mne v Borisovi klíčová. Z tohoto vychází další vrstva, 
která by se měla vybarvit v oné postavě sboru. Vrstva 
ideologického totalitního myšlení, které nabízí pocit 
bezpečí, pocit jistoty. A zde si opět klademe otázku, 
zdali za tento „domov“, za tento kruh, ve kterém se 
můžeme schovati, napojiti a zakusovati alespoň to 
málo, neplatíme daň až příliš vysokou. Zdali nám 
ztráta osobnosti, individuality, samostatného myšlení 
neubírá více životních témat, kterých bychom se chtěli 
alespoň jemně dotknout či stisknout je v jejich nahotě.

Překvapivost je dnes jednou z velmi žádaných 
kvalit v divadelních inscenacích. A v tomto případě 
se ji podařilo uplatnit již ve spojení Boris Godunov – 
Linda Keprtová. Ta opera je poznamenána mužskou 
perspektivou světa, konec konců byla první verze 
kritizována pro absenci velké ženské role. Jak ten-
to první a možná velmi stereotypní pohled na dílo 
vnímáte vy sama? 
Ano, souhlasím, Boris Godunov je o světě mužů, 
o principech a kódech, které v maskulinní společnosti 
nalézáme mnohem častěji. Je pravděpodobné, že 
pro jednání Borise budu míti méně pochopení, byť se 
k jeho slabostem a pochybám upínám často až sveře
pě. Hájemství mužské duše je pro mne stále velkým 
tajemstvím, snažím se tedy „odšpuntovat“ a přivonět.

Oba patříme ke generaci, která po roce 1989 
neunikla estetice a hodnotám americké televizní 
a filmové produkce a stejnou měrou se díky médiím 
utvářelo naše vidění Ruska. Prostě málokterý Čech 
dnes Rusko obdivuje a vůči ruské kultuře má naše 
generace řadu předsudků. Na druhé straně může 
být pro nás toto teritorium ze stejného důvodu 
dráždivým. Jak se vám pracuje s hudbou ruské-
ho skladatele, ruštinou a koneckonců i ruskými 
interprety? 
Ruská step je pro mne světem, který nejsem schopna 
obejmout, nikdy nebudeme vidět všechny souvislosti, 
nebudeme moci objektivně uchopit ruská témata. 
Mne osobně trochu děsí, a to nejsem zcela vášnivý 
pozorovatel politické situace, v jakém čase Borise 
inscenujeme. V čase, kdy Rusko posílá své tanky 
do cizí země, kdy každý den dostáváme jiné informa
ce, jednou proukrajinské, jednou proruské, v čase, 
kdy se na jednom jevišti setkávají umělci ze zemí, jež 
jsou v ozbrojeném konfliktu. To je opravdu pocit velmi 
zvláštní.

Otázky položil Juraj Gerbery 
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Operní akademie 
o operních výzvách 
21. století
V rámci Operní akademie, nového vzdělávacího projektu Národního 
divadla přednášel v Praze dramaturg Komische Oper Berlin Pavel 
B. Jiracek. Operní akademie je vzdělávací kurz určen studentům žurna
listiky, publicistiky a mediálních studií na pražských vysokých a vyšších 
odborných školách se zaměřením na schopnost reflexe kvalit operního 
díla formou novinářských žánrů. Národní divadlo ho odstartovalo v říjnu 
loňského roku a jeho odborným garantem je teatrolog a operní kritik 
PhDr. Josef Herman. 
Jako hostující lektor představil studentům Pavel B. Jiracek svou před
náškou Hnací síly emocí 21. století v městském prostředí (Powerhouses 
of emotion in 21st Century urban contexts) výzvy operního umění v novém 
století, dramaturgické uvažování Komische Oper nebo způsoby jak zů
stávat relevantní v očích moderního diváka. Jiracek, jenž přispěl k neo
třelé dramaturgii berlínské Komische Oper, nastoupil společně s novým 
vedením v čele s intendantem, režisérem Barriem Koskym v roce 2012. 
 
Michaela Černá

Dalibor Jenis jako Jago 
a Giorgio Germont
Barytonista světových operních scén se vrací do role Giorgia Germon
ta ve Verdiho La traviatě ve Státní opeře. Tohoto mimořádného pěvce, 
který momentálně hostuje mj. v Deutsche Oper Berlin, Bavorské státní 
opeře nebo Vídeňské státní opeře můžete v Praze zažít 28. března 2015 
a 4. dubna 2015 vedle Jany Sibery (Violetta) a Tomáše Juháse (Alfredo 
Germont). Neméně atraktivní zážitek nabídnou představení Verdiho Otella, 
kdy vystoupí Dalibor Jenis coby Jago pod taktovkou hudebního ředitele 
Státní opery Martina Leginuse. Na Otella s Daliborem Jenisem se přijďte 
podívat do Státní opery 14. dubna 2015 nebo 6. května 2015.

Jiří Sulženko 
poprvé jako Mefistofeles
Jedinkrát v této sezoně se Jiří Sulženko představí v titulní roli nejnovější 
inscenace Státní opery Mefistofeles. Na sázku s Bohem a svádění Fausta 
se přijďte podívat 10. března 2015 od 19.00. Faustem bude Raúl Gabriel 
Iriarte a Margueritou Christina Vasileva.
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Aleš Briscein (Alfredo Germont) 
a Simona HoudaŠaturová (Violetta) 

Foto: Hana Smejkalová

Tannhäuser 
se vrací do Státní opery
Amerického tenoristu Daniela Brennu čeká ve Státní opeře jeho pražský 
debut. Ve dvou odpoledních představeních 15. a 22. března 2015 se pod 
taktovkou dirigenta Hilary Griffithse představí v titulní roli Wagnerova 
Tannhäusera. Daniel Brenna má za sebou na evropském kontinentu 
několik pozoruhodných úspěchů. Před třemi lety ztvárnil Arona v Moj-
žíši a Aronovi v curyšské opeře. V létě 2012 debutoval na Salcburském 
festivalu jako Desportes v opeře B. A. Zimmermanna Die Soldaten v režii 
Alvise Hermanise a pod taktovkou Ingo Metzmachera. V téže roli se letos 
představil také v Bavorské státní opeře v Mnichově.

Simona HoudaŠaturová 
jako Violetta 
Diváci Národního divadlo v únoru aplaudovali návratu inscenace Verdiho 
La traviaty na první českou scénu. Po svém úspěchu v bruselské La Mon
nanie v prosinci 2012 v hudebním nastudování dirigenta Ádáma Fische
ra se sopranistka Simona Houda-Šaturová konečně představila v roli 
Violetty i pražskému publiku. Další reprízy La traviaty v Národním divadle 
v hlavní roli se Simonou HoudaŠaturovou pod taktovkou Zbyňka Müllera, 
resp. Jaroslava Kyzlinka, nabízíme 2. března a 13. dubna 2015. V ostat
ních termínech ztvární hlavní hrdinku Violettu Valéry neméně atraktivní 
Marie Fajtová. 

Forman už peče 
Jeníčka a Mařenku 
Státní opera se připravuje na rodinnou podívanou v českém jazyce Jení-
ček a Mařenka v režii Matěje Formana a pod taktovkou hudebního ředitele 
Martina Leginuse. Pokud se vám líbil Čarokraj Marka Ivanoviće v Národ
ním divadle, máte se na co těšit! „Když jsem se s autorským týmem slože-
ným z Andrey Sodomkové (scénografka a výtvarnice), Radka Malého (básník, 
překladatel a germanista) a Veroniky Švábové (choreografka a tanečnice) 
začal věnovat Jeníčkovi a Mařence, zjistili jsme, že při práci s touto operou 
můžeme uplatnit své zkušenosti s kočovným divadlem,” říká režisér Matěj 
Forman a pokračuje: „V našich představách jsme hned viděli, jak tato opera 
putovala na vozech kočovných komediantů daleko za brány slovutných měst 
po prašných cestičkách na návsi a za humna menších obcí a jak v provedení 
potulných divadelníků přinášela potěšení divákům od dětí až po babičky, od-
krývajíc tak půvab pohádkového příběhu. Na naší štaci ve Státní opeře se tak 
chceme pokusit dát Humperdinckově opeře kouzlo pohádkového představe-
ní, ve kterém se skloubí vznešená hudba s kousky akrobatů, loutkářů a herců 
a které potěší dospělé diváky, operní znalce i ty, kdo přijdou do opery poprvé.“
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OPERA > Z POKLADŮ HUDEBNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍHO DIVADLA

V pátém zastavení nad poklady hudebního archivu se vrátíme do doby daleko 
před vznikem Národního divadla. Starých opotřebovaných, popsaných, ba  
poškrtaných partitur ještě šířkového formátu najdeme u nás poměrně mnoho, 
jedna z nich je však opravdu mimořádná svým původem, ale i následným  
osudem, zahaleným rouškou dosud nevyjasněného tajemství. 

Díl pátý: Mozartovský rébus

Desky s nápisem Die Zauberprobe 
1  bychom mohli snadno s nezá

jmem přejít, po jejich otevření však 
zjistíme, že jde o velmi starý opis 
partitury Mozartovy opery Così fan 
tutte 2 , pocházející asi z počátku 
19. století z proslulé vídeňské 
kopistické dílny Wenzela Sukowa
tého (17461810). Proč však název 
„Zauberprobe“?
Singspiel Die Zauberprobe (Zkouška 
kouzlem) se hrál roku 1814 ve Víd
ni. Jde o jednu z mnoha adaptací 
Mozartovy opery, jejíž původní 
libreto bylo na počátku 19. století 
shledáváno nemravným a plytkým. 
Autorem libreta k Die Zauberprobe 
byl Georg Friedrich Treitschke 

(17761842), mj. spolulibretista 
definitivní verze Beethovenova 
Fidelia. Treitschke potlačil civilní 
charakter textu magickými a eso
terickými motivy, Don Alfonso se 
stal kouzelníkem, služka Despina 
pak duchem. V březnu 1815 uvedl 
Zauberprobe v pražském Stavov
ském divadle kapelník Carl Maria 
von Weber. Z té doby dochovaná 
partitura představuje pro historiky 
zatím nerozřešený rébus.

3  Začátek 1. dějství s Treitschkeho 
popisem scény: nikoli kavárna jako 
v Da Ponteho libretu, nýbrž figurální 
znamení na stěnách, astronomické 
a fyzikální přístroje, v pozadí kou
zelné zrcadlo („Zauberspiegel“) atd.

4  Partitura obsahuje několik verzí 
a adaptací opery, které je velmi 
obtížné přesně identifikovat. Napo
moci mohou různé varianty jména 
postavy Giulelma (Guglielma) – 
Wilhelm (červeně) a pozdější Carlo.

5  Místy jsou v partituře zapsány až 
čtyři textové verze najednou jako 
v úvodní Ferrandově replice: ital
ská, pod ní dvě německé a nahoře 
česká („sličná od narození, věrná 
jako sličná...). Český text může 
souviset s uvedením opery v roce 
1831 ve Stavovském divadle. 

6  7  Podle mozartovské specia
listky dr. Jonášové je výzkum této 
mnohovrstevnaté partitury v počát
cích. Komplikují ho i vložené listy, 

na nichž koexistují a splývají různé 
singspielové adaptace a inscenační 
verze opery. Na listu vlevo (6) jsou 
hlavní ženské hrdinky Fiordiligi 
a Dorabella označeny jednou jako 
Laura a Isabella (to odpovídá textu 
Die Zauberprobe) a jiným písmem 
jako Charlotte a Julchen (jde patrně 
o starší Treitschkeho adaptaci téže 
opery pod názvem Mädchentreue – 
Dívčí věrnost z roku 1805).

8  Úprava a zkrácení secco reci
tativu v 8. scéně 1. dějství svědčí 
o tom, že z této partitury byla zřej
mě opera Così fan tutte provozo
vána i ve své původní italské verzi. 
Kdy a kde zatím nevíme.
Ondřej Hučín

1



Činohra
Umělecký ředitel : 
MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

20. června uvedeme naposledy  
na jevišti Stavovského divadla 
slavné Čechovovo drama 

Strýček 
Váňa
 
V inscenaci o zklamání, toužení i naději 
uvidíte Igora Bareše, Ivu Janžurovou, 
Františka Němce, Sašu Rašilova 
a mnohé další.

Nenechte si ujít poslední reprízy!

Činohra ND je členem UTE

 ×
Iva Janžurová a Igor Bareš

Foto: L. Jansch

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND
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Hledání jemných odstínů bolesti a lásky, zklamání a naděje …
Rozhovor s režisérem Eduardem Kudláčem

Čím vás zaujala tato Levinova hra?
To, co mě zaujalo nejvíc, byla ironická a tragiko
mická interpretace bolesti stárnoucího muže, který 
rekapituluje svoje životní prohry. Drsnost a hluboká 
ironie se staly atraktivní formou velmi hluboké 
analýzy selhání muže, manžela a umělce před jeho 
koncem. Manželka, věrně kráčející celým životem 
hlavního hrdiny, tak znázorňuje nejen souputníka, 
ale i nechtěného svědka těchto selhání, nepřítele 
a zároveň jedinou blízkou osobu ochotnou se jeho 
životním příběhem zaobírat.

Režírujete často současné divadelní hry. 
Je tato v něčem jiná?
Většinou režíruji hry, ve kterých paralelně vedle 
sebe existuje několik plánů, několik témat a jejich 
vrstvení a struktura jsou potom základem pro 
formální zpracování textu. Levinův text je v podstatě 
modelovou situací. Smrt se blíží, stopa života se 
„rozmělňuje“, strach z nicoty roste. Cokoli je lepší 
než setrvat v bodu, ve kterém si člověk uvědomuje 
svoji zbytečnost. Tento uzavřený dialog mezi man
žely, mezi agresorem a obětí, s návštěvou meta

forického kolemjdoucího, je pro mne nevídaným 
stylistickým cvičením vyžadujícím velkou znalost 
textu, analýzu a trpělivé hledání jemných odstínů 
bolesti a lásky, zklamání a naděje. Tým, se kterým 
pracuji, je obrovskou školou nejen profesní, ale 
i lidskou. Hlubocí lidé.

Věříte v lásku na celý život?
Samozřejmě. Věřím dokonce i na celoživotní nená
vist!

Jaké jsou vaše strasti života?
Zásadnou strastí našich životů (a tedy i mého) jsou 
ti druzí. Ti, kteří vám tu radost ze života kazí. Ti, pro 
které je ambice a neschopnost vnímat se v nějakém 
širším kontextu více než korektní vztahy a mezilid
ská nebo profesionální úcta. Když se na to podíváme 
jednodušeji, strastí mého života je nevyhnutelnost 
pracovat. Plnit hrdla.  
 

Iva Klestilová

Strasti života
Chanoch Levin

Přeložila: Lenka Bukovská
Režie: Eduard Kudláč

Scéna a kostýmy: Eva Rácová-Kudláčová
Hudba: Martin Burlas

Dramaturgie: Iva Klestilová

Hrají: Jiří Štěpnička,  
Jana Boušková, Alois Švehlík

Česká premiéra 
12. března 2015 

na Nové scéně

Dále uvádíme:
19., 23. a 31. března 2015

16. a 26. dubna 2015

 
Prohlédněte si fotky

ze zkoušek inscenace 
www.facebook.com/cinohraND

Je hluboká noc.
Jona, muž na sklonku 
středního věku, se 
vzbudí s palčivým 
pocitem, že jeho 
život končí.
Probudí svou ženu 
Levivu, aby jí sdělil, 
že ji opouští.
Dialog, který se rozvine 
– dialog plný proseb, 
lamentací, výmluv, 
vydírání, výhrůžek 
a urážek – je děsivý 
a směšný zároveň.

Je to pláč lidské duše 
nad zmarněným 
životem.
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My a Alžběta II.

Právě připravujeme inscenaci Audience u královny. 
Z titulu vyplývá, že jde o Alžbětu, současnou panov
nici britské monarchie. Jedna z mnoha otázek, které 
nám při studiu vyvstávají, je jak přistoupit k portrétu 
královny, která dosud žije, 
a tedy, at’ mi Její Veličenstvo 
odpustí, je nám poměrně 
na dosah živá předloha této 
velké dámy. Existuje velice 
moc videí, která jsem si já 
osobně zpočátku pouštěla 
na internetu, žasla jsem, 
kolik všemožných informací 
z britského královského 
dvora je dnes přístupno 
veřejnosti celého světa – jak 
současných portrétů a projevů, tak krásných foto
grafií z královnina mládí a samozřejmě všech dal
ších etap jejího života. Jakmile jsme se sešly s Alicí 
Nellis, byla jsem, díky Bohu, touhle mě moc milou 
a obdivovanou režisérkou, zbavena snahy pokusit 
se vším svým napodobovacím talentem kopírovat 
Bětuščiny (jak říká náš dramaturg Martin Urban) 
vnější rysy, ve snaze se i takhle zavděčit této krásně 

napsané divadelní postavě. Královna mi snad pro
mine, že jsem ji poctila titulem „Divadelní postava“, 
a tuším, že tento svůj „titul“ už před časem musela 
prominout autoru hry Peteru Morganovi, a tím se její 

prominutí, jak jistě věděla, 
protože je to stále velmi 
bystrá žena, automaticky 
vztáhlo na všechny reali
zátory hry po celém světě. 
Audience u královny velmi 
vtipně a dojemně a moudře 
zachycuje rozhovory Jejího 
Veličenstva s britskými 
premiéry. (Alžběta říká: moji 
premiéři…) Zatím mě velmi 
těší a baví práce s Alicí Nellis 

a se všemi báječnými kolegy, kteří vstupují se svými 
hezkými chlapskými dušemi do postav Alžbětiných 
premiérů a jejího komorníka. A – mám prý také je
dinou povinnost, řekla Alice, dodat podobě anglické 
královny duši české herečky.
Tak se na vás těšíme ve Stavovském divadle! 
 

Iva Janžurová

Audience u královny
Peter Morgan 

Přeložila: Zuzana Josková
Režie: Alice Nellis

Scéna: Matěj Cibulka
Kostýmy: Katarína Hollá

Dramaturgie: Martin Urban

Hrají: Iva Janžurová, Jan Hartl, 
Igor Orozovič, Václav Postránecký, 

Igor Bareš, David Matásek, 
František Němec, Taťjana Medvecká, 

Martin Pechlát, Milan Stehlík, 
Miluše Šplechtová

Česká premiéra 
19. března 2015 

ve Stavovském divadle

Prohlédněte si fotky z prvních 
zkoušek inscenace 

www.facebook.com/cinohraND

Inscenaci uvedeme 
pod záštitou 

J.E. Jan Thompson OBE, 
velvyslankyně Spojeného 
království Velké Británie 

a Severního Irska 
v České republice.

Mám prý také jedinou  
povinnost, řekla Alice,  
dodat podobě anglické  

královny duši 
české herečky.

 >
Focení plakátu k inscenaci

Foto: T. Staněk



Zemětřesení 
v Londýně
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„Lidový“ není v Británii sprosté slovo … 
říká autor hry Zemětřesení v Londýně.

Přeložila: Lucie Kolouchová
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Heinrich Boráros
Kostýmy: Lucia Škandíková
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hrají: Magdaléna Borová, Radúz Mácha, 
Vladislav Beneš, Jana Pidrmanová, 
Jana Janěková ml., Pavla Beretová, 

Michal Sieczkowski j.h., Filip Kaňkovský, 
Jan Bidlas, Filip Rajmont,

Lucie Polišenská j.h., Johanna Tesařová, 
Alexej Pyško, Jaroslav Slánský j.h.,

Kristina Sitková j.h.

Premiéra: 
2. dubna 2015 
na Nové scéně
Dále uvádíme:

7. a 28. dubna 2015
4. a 22. května 2015

2. června 2015

Prohlédněte si fotky
ze zkoušek inscenace 

www.facebook.com/cinohraND

Vaše hra se dotýká řady politických a společen-
ských otázek. Vyjadřujete v ní své postoje k nim, 
nebo se jedná spíš o jakousi „diskusi na téma“?
Názory a postoje vyjádřené ve hře jsou směsí mých 
vlastních, vyslechnutých či přečtených i zcela ima
ginárních. Nejdůležitější pro mě je, aby vyjadřovaná 
myšlenka sloužila dramatu, posilovala ho. Vždycky 
hledám způsob, jak úzce vztáhnout téma či pro
blém, o kterém píšu, k dilematům a tlakům, jimž čelí 
postava. V divadle se chce člověk zamyslet, konfron
tovat vlastní názory s jinými, rozšířit si povědomí, 
ale zároveň chce vnímat, cítit, vztahovat se k lidským 
bytostem na jevišti.

Má „vynálezce globálního oteplování“ ve vaší hře, 
Robert Crannock, protějšek ve skutečném životě? Ne-
odbytně připomíná Jamese Lovelocka1, autora slavné 
teorie Gaia – nebo je to podobnost čistě náhodná?
Jistě, v Crannockovi je kousek Lovelocka – ne po ži
votopisné stránce, to v žádném případě, ale v jeho 
přímočarosti, s níž varuje lidstvo před blížící se 
pohromou. V upřímnosti jeho přesvědčení a neoblom
né zásadovosti, s níž je hájí. V Crannockovi ale můžete 
hledat i kousek krále Leara, stejně jako jsou v něm 
útržky z řady dalších lidí, s nimiž jsem se setkal. Je to 
postava, která prochází celou hrou, tvoří jí dokonce ja
kési pozadí, ale my si nejsme jisti, jestli je problémem 
nebo součástí řešení. Podobné postavy jsou v řadě 
příběhů, i mnohem starších.

Na rozdíl od vašich dřívějších textů je Zemětřesení 
velice bohaté na postavy, děj, prostředí … Co vás 
přivedlo k té změně záběru?
Věděl jsem, že to musí být epická hra s globálním 
rozměrem. A věděl jsem, že co do formy musí jít 
o neuspořádaný, chaotický až anarchistický kabaret se 
spoustou pohybu, lidí na jevišti, zvuků a světla. Věděl 
jsem, že potřebuju velké plátno. Jedna z prvních věcí, 
která mě napadla, byl název.

Ve svých hrách se chcete navracet ke karnevalové-
mu, orgiastickému rozměru divadla. Cítíte se v tom-
to směru napojen na britskou divadelní tradici?
Nepochybně. U Shakespeara počíná jedna zcela 
specifická linie britského divadla, a sice divadlo, které 

dokáže být „avantgardní“, aniž by bylo výlučné. Proč 
by se autor neměl v každé své práci snažit vytvořit 
převratné, provokativní dílo, které zároveň bude cílit 
na široké divácké vrstvy? „Lidový“ není v Británii 
sprosté slovo, a už vůbec ne v divadle, a moje hra se 
snaží být lidová – především svým dosahem – ale bez 
jakýchkoliv ústupků, pokud jde o obsah a formu. Proto 
také v široké míře používám populární hudbu – je to 
hudba, kterou by moje postavy nejspíš poslouchaly, 
a zároveň vytváří intenzivní spojení s divákem.

Co považujete za úkol divadla v moderní společnosti?
Nejsem ten, kdo by měl nebo chtěl stanovovat divadlu 
nějaký objektivní úkol. Vím, že chci vyprávět příběhy 
a ukazovat okamžiky v lidských osudech, které můžou 
diváci použít jako metaforu svých vlastních životů, aby 
je dokázali chápat lépe či hlouběji.

Ptal se Jan Tošovský

1 James Lovelock (*1919) – vlivný environmentalista a klimatolog; proslavil se teorií Země jakožto jediného živoucího organizmu, tvo
řeného biosférou, jejímž prostřednictvím se udržuje v rovnováze. Formuloval ji v šedesátých letech, kdy pracoval pro NASA na me
todách průzkumu života na jiných planetách v souvislosti s chystanou marsovskou sondou Viking. Své názory a varování formuloval 
v řadě knih, např. Gaia – živoucí planeta, Mizející tvář Gaii či Gaia vrací úder. Některé repliky Roberta Crannocka jsou víceméně citace 
z těchto knih.

 >
Kostýmní návrhy 

Lucie Škandíkové

Mike Bartlett
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Slovenské národního divadla opět v Praze!

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
v březnu 2015 vám nabízíme 
vybrané inscenace  
za zvýhodněné vstupné. 
 
S 50% SLEVOU NABÍZÍME:

Molière

PÁN Z PRASEČKOVA 
Režie: Hana Burešová
Lakota, intriky, ziskuchtivost, hlou
post, pýcha a touha po dobrém 
společenském postavení – to jsou 
témata, která hýbala společností 
nejen v době, kdy Molière Pána 
z Prasečkova psal, ale i dnes. 
V titulní roli exceluje Václav 
Postránecký.
Uvádíme: 17. 3., 
Stavovské divadlo v 19.00

ZA JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 
150 KČ:

Stefano Massini 

OHLUŠUJÍCÍ PACH BÍLÉ
… v duši Vincenta van Gogha
Režie: Lucie Bělohradská 
Strohé bílé zdi pokoje v St. Paul, 
ústavu pro duševně choré. Jak se 
asi žije malíři v místě, kde neexis
tuje jiná barva než bílá? Píše se 
rok 1889 a Vincent si nepřeje nic 
víc než se dostat ven. 
Uvádíme: 4. a 25. 3.,  
Nová scéna ND v 19.00

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky. Těšíme se na se
tkání v hledištích našich divadel! 

REZERVACE VSTUPENEK:
Jana Tycová
Obchodní oddělení ND 
tel.: +420 224 901 419
email: j.tycova@narodnidivadlo.cz
Dopis: Obchodní oddělení ND, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

V pátek dne 17. dubna 2015 bude ve Stavovském 
divadle pokračovat dalším dílem hostování Činohry 
Slovenského národního divadla představením Bud-
denbrookovi Thomase Manna. Českému divákovi bude 
představena další „Velká činohra“ v režijním pojetí 
ředitele Činohry SND Romana Poláka. Upřímně zvu 
do hlediště všechny diváky, kteří mají rádi tradičně 
provedená představení, jejichž náboj spočívá ve střetu 
jednání, názorů a postojů jednotlivých aktérů ve vývoji 
dějem, podpořené vynikajícími výkony herců, s uměře
nou poměrně jednoduchou scénou i kostýmy, výstižně 
charakterizujícími typologii postav. Příběh kulturního, 
sociálního, psychického, morálního, ale také podnika
telského i tělesného úpadku jedné tradiční měšťanské 
německé rodiny obchodníků není svými myšlenkami 
pevně zakotven jen v době, kdy se odehrával. Paralelu 
se současností, dávající románu a jeho dramatizaci 
nadčasovost, vidím v opakování historie úpadku celé 
řady podnikatelů v současnosti, z příčin vlastních 
podnikání jako takovému, jeho vývoji, nadějím, ale i ri
zikům, tušeným, očekávaným či neočekávaným, anebo 
i více či méně uvědomovaným. Na „doskách“ Stavov
ského divadla se nám představí špičkoví slovenští 

činoherci, jakými jsou Martin Huba, Zdena Studénková, 
Zuzana Fialová, Tomáš Maštalíř, Daniel Fischer a další. 

JUDr. Martin  Mikyska  
Mecenášský klub Národního divadla

 >

Zdena Studenková (Konzulka), Martin Huba (Konzul)
Foto: Archiv SND
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VÁ 31. března 2015 slaví kulaté narozeniny 
naše milá kolegyně, asistentka režie 
KATEŘINA ADÁMKOVÁ VESELÁ
 

Kačko, 
jistě si vzpomínáš, jak jsme v roce 1993 u maturitních písemek – bez 
domluvy, protože každá v jiné lavici – shodně odvrhly banální téma „Co 
mě trápí, pálí, bolí“ a neomylně sáhly po něčem mnohem zásadnějším: 
recenzi na umělecké dílo. Nejen to nás spojuje od dob středoškolských 
studií dodnes, a že jsme se vlastně úplnou shodou náhod (i když ne, vlast
ně za tím někde v zárodku stojíš Ty) sešly v jednom divadle, se jeví jako ta 
nejpřirozenější věc na světě. Závidím hercům a režisérům, že se můžou 
s tvou nenápadnou laskavostí, přívětivostí a fantastickou pracovitostí se
tkávat na zkouškách i reprízách častěji než já. Nevídáme se tak často, jak 
bych si přála – a potřebovala, ale to nemění nic na mém přání: nechť se Tě 
téma trápení, bolesti a podobných nepříjemností týká pořád tak málo jako 
tehdy. Když jsme maturovaly. Před pár lety. Vlastně docela nedávno.

Marta Ljubková

17. března 2015 slaví kulaté narozeniny 
herečka Činohry Národního divadla 
JANA PIDRMANOVÁ.

Naše milá Janičko!
Poprvé jsi nás ohromila famózním a strhujícím výkonem v roli Preci
osky v Cyranovi z Bergeracu, která odstartovala Tvou hvězdnou kariéru 
na prknech Národního divadla. Ovšem Tvé herecké mistrovství vykvetlo 
s rolí Larvičky v inscenaci Ze života hmyzu. Až zde si naplno využila své 
vnadné, přirozené krásy a citu pro psychologickou jemnokresbu.
K Tvým třicetinám Ti  tedy ze srdce přejeme mnoho dalších podobných 
hereckých příležitostí!

Tví milující kamarádi a kolegové
Pavla Beretová, Radúz Mácha a Filip Rajmont
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Rodinné neděle na Nové scéně
Březnová nedělní odpoledne na Nové scéně nabídnou opět různorodý program pro celou rodinu.  
Ve foyeru můžete již tradičně navštívit pohádky z produkce studentů a čerstvých absolventů divadelní 
fakulty AMU, sdružných ve Studiu DAMÚZA. Tentokrát si budete moci užít společnost známé trojice Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký nebo si nechat vyprávět příběh „věčně nemocného“ Jonáše. Představení začínají vždy 
v 17 hodin. Vstupenky jsou k dostání na pokladně Nové scény.  

Studio Nové scény – Tančit může každý!
Soubor 420PEOPLE zve do tanečního Studia Nové 
scény, kde nabízí pravidelné lekce současného  
i klasického tance pro širokou veřejnost. 
Profesionál, či amatérský tanečník, vybere si každý!

Nezáleží na tom, jsteli fanouškem spíše kreativní moderny, nebo tradič
nější klasiky. Cílený pohyb vás tak či onak na chvíli přenese do světa, kde 
nelze jinak než s pravdou ven! A čas na pohyb?! Najdete, pokud hledáte. 
Pravidelné lekce současného i klasického tance pro začátečníky a po
kročilé vedou Nataša Novotná, Milan Odstrčil, Šárka Bočková, Saša Volný 
a hosté.

Bližší informace o lekcích, lektorech a workshopech najdete na:
http://www.narodnidivadlo.cz/cs/laternamagika/studionovesceny
www.facebook.com/novascenastudio
www.420people.org

Jó, náš Jonáš Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Chtěl by zažít velké dobrodružství, ale musí ležet v posteli. Chtěl 
by se stát statečným námořníkem, ale vlahý mořský vánek by mu 
hned přivodil chřipku. Chtěl by chytat racky chechtavé, ale vysmáli 
by se mu. To je náš věčně nemocný Jonáš! Pomůže mu tatínek, teta 
Klotylda nebo doktor Záruba? Nechte se překvapit!

Koncept a režie: Diana Čičmanová, Johana Vaňousová,  
Zuzana Vítková, Barbora Voráčová
Dramaturgie: Barbora Voráčová
Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče. Délka představení: 35 minut
22. března, 17.00, Nová scéna

Už jste někdy něco slíbili? A vzápětí byste to nejraději vzali zpět? 
Máte dobré přátele? A jsou někdy tak ochotní, že byste je raději 
neměli? Už jste se ocitli tváří v tvář nebezpečí? A navíc proto, že 
jste to slíbili? Rozhodovali jste se někdy mezi touhou a strachem? 
A jak jste se rozhodli?

Režie: Filip Jevič
Hrají: Kristýna Pangrác Franková, Magdalena Lážnovská,  
Tomáš Jeřábek a Filip Jevič
Vhodné pro děti od 4 let. Délka představení: 50 minut
29. března, 17.00, Nová scéna
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Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika

Václav Havel

Antikódy
Koncept: Braňo Mazúch, Dan Gregor
Režie: Braňo Mazúch
Multimédia: Dan Gregor
Hudba: Filip Míšek
Sounddesign: Stanislav Abrahám
Lightdesign: Patrik Sedlák
Choreografie: Věra Ondrašíková
Dramaturgie: Marta Ljubková 

V březnu se rozloučíme s inscenací Antikódy 
založenou na využití interaktivních nových médií, 
která mimo jiné sklidila úspěch na zájezdu v USA. 
Nejnovější technologie ve službách typogramů 
Václava Havla nabízejí neobvyklý pohled na jeho 
literární dílo i námět k zamyšlení. Po představení 
si použité technologie mohou diváci již tradičně 
vyzkoušet v rámci open stage workshopu, kterým 
provázejí tvůrci představení.

Derniéra: 
29. března ve 20.00 hodin 
na Nové scéně

 ×
Jaro Ondruš a Štěpán Pechar 

Foto: H. Smejkalová
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Markéta Bidlasová
Foto: H. Smejkalová

Tři otázky pro scenáristku Markétu Bidlasovou

V únoru proběhla premiéra nového projektu Laterny magiky – Podivuhodné 
cesty Julese Verna, multimediální inscenace, kterou připravil režisér David 
Drábek. Je oslavou odkazu slavného francouzského spisovatele a také holdem 
průkopníkům filmu. Odehrává se totiž v prostředí filmového ateliéru z prvních 
desetiletí 20. století, v němž se pionýři tohoto média pokoušejí zachytit na ce
luloidový pás jeden z nejslavnějších románů Julese Verna, Tajuplný ostrov. Proč 
nová inscenace obsahuje několik dějových vrstev a jak takové autorské divadlo 
vzniká, na to jsme se zeptali scenáristky a dramaturgyně Markéty Bidlasové.

Inscenace se neinspiruje pouze světem románů 
Julese Verna. Proč a kde jste hledali další?
Na počátku práce na verneovské inscenaci v Later
ně magice byla Davidova idea spojit svět Vernových 
románů a Vernova života s příběhem jednoho zbě
silého filmového štábu raných filmařů. Toto spojení 
je jednak podloženo fakty – Vernovy romány byly 
skutečně předlohou a inspirací pro vznik prvních 
filmů (např. Meliésova Cesta na měsíc, 1902) a stalo 
se tak ještě za Vernova života (zemřel v roce 1905). 
Za druhé – toto spojení je Davidově poetice blízké, 
vyhovuje jeho potřebě propojovat edwoodovský svět 
bizarních dojemných outsiderů se svůdným kouzlem 
dobrodružství a tajemství, vnímaného napůl dětskýma 
očima. Plus to vše opepřit troškou satiry a zneklidňují
cích futuristických vizí. Ale především – toto spojení se 
nám zdálo ideální pro to, abychom si mohli hrát s pro
středky Laterny magiky velmi svobodně a s humorem.

Podle jakého klíče jste vybrali román, který se stá-
vá v inscenaci objektem filmařů pionýrů?
Jelikož jsme se shodli na tom, že v inscenaci nutně po
třebujeme postavu Kapitána Nema, volba padla na ro
mán Tajuplný ostrov. Kapitán Nemo se sice vyskytuje 
i jinde, ale volba Tajuplného ostrova se nám vzhledem 
k různorodostí svých prostředí (let balónem, ostrov, 
prales, ponorka, výbuch sopky …) zdála nejvýhodnější. 

Dále jsme se vydatně opírali o práci skvělého českého 
Verneologa Ondřeje Neffa. Ve výsledku je však konkrét
ních informací z Vernova života a konkrétních pasáží 
z Tajuplného ostrova v naší vernovské féerii pramálo, 
byly ovšem inspirací, bez níž bychom se neobešli. Stej
ně jako je filmařský příběh nakonec jakýmsi extraktem 
a holdem všem filmovým pionýrům z prvních dekád 
dvacátého století, nikoli příběhem konkrétních lidí.

Můžete odhalit tvůrčí proces, jak inscenace vznikala?
Způsob, jakým tvar inscenace vznikal, byl následující: 
David je ideový vůdce, já spřádám podhoubí, vyhledá
vám zdroje a informace, snovám osnovu a strukturu, 
která je posléze Davidem obalena masem, rozko
šacena až destruována během zkoušení … Do toho 
přirozeně vstupovali další členové týmu – Darkova 
hudba, Simoniny kostýmy, Martinova a Henrietina 
choreografie a Kubova scéna a úžasné projekce – to 
vše ovlivnilo, utvářelo celek. Který, jak doufám, osloví 
obdobně košatou skupinu diváků. V zásadě je tato 
hravá pocta dědovi žánru scifi a fantasy, pradědovi 
Indianů Jonesů, Luků Skywalkerů nebo vesmírné lodi 
Enterprise určena jakémukoliv divákovi s dětskýma 
očima, a je jedno, zda půjde o školní mládež, důchod
ce, dospělé s dětmi či bez dětí.
 

Lucie Kocourková

Režie: David Drábek
Scénář: Markéta Bidlasová, David Drábek

Scénografie: Jakub Kopecký
Návrhy kostýmů: Simona Rybáková

Hudba: Darek Král
Choreografie: Martin Pacek

Pohybová spolupráce: 
Henrieta Hornáčková

Projekce: Jakub Kopecký, Šimon Koudela
Světelný design: Dan Tesař

Asistenti choreografie: 
Zuzana Hrzalová, Pavel Knolle

Asistent režie: Kristian Mejstřík

Uvádíme
7., 8., 20. a 21. března 2015

na Nové scéně

Podivuhodné cesty 
Julese Verna 

1  Jakub Sadílek, Radovan Klučka,  
Bohdana Pavlíková, Jiří Zapletal.

2  Jiří Zapletal, Ivana Machalová
3  Michaela Mochnáčová
4  Štěpán Pechar
5  Kryštof Rímský, Ondřej Vacke, 

Jiří Zapletal, Bohdana Pavlíková,  
David Stránský

6  Pavlína Červíčková, Anna Dvořáková, 
Libor Kettner

7  Ondřej Vacke, Henrieta Hornáčková, 
Radim Kalvoda

Foto: M. Šandera
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KRONIKA

1  Krásné narozeniny slaví v břez
nu BLANKA BOHDANOVÁ, herečka 
velkých rolí a velkého srdce. 
Členkou Činohry Národního divadla 
v letech 1966–2010. Zahrála zde více 
než osmdesát rolí. Vedle herectví se 
intenzivně věnuje malování. Získa
la ocenění za dabing a rozhlasovu 
práci a Cenu Thálie 2001. Jako Ellena 
v Schisgalově A co láska?, 1965
Blahopřejeme

2  Před 105 lety se narodil feno
menální basista EDUARD HAKEN 
(22. 3. 1910–12. 1. 1996). Sólistou 
Opery ND byl 50 let, 1941–1991. In 
memoriam mu byla udělena Cena 
Thálie 95 za celoživotní mistrovství.
Hrabě Vilém z Harasova, Jakobín, 1975

3  Připomínáme 80. výročí úmrtí reži
séra KARLA HUGO HILARA (5. 11. 1885–
6. 3. 1935). Od r. 1921 až do své smrti 
působil v ND jako šéf Činohry.

4  Před 115 lety se narodil JARO-
SLAV GLEICH (19. 3. 1900–28. 9. 1976), 
pěvec Opery ND 1927–1962. 
Působil též jako pedagog. V roli 
Walthera, Tannhäuser, 1955

5  Připomínáme také 105. výročí 
narození režiséra KARLA JER-
NEKA (31. 3. 1910–22. 6. 1992). 
Jeho doménou byla režie opery, 
i když se nezříkal ani činohry.

Foto: Archiv
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Mecenášský klub ND 
podporuje umění již pět let
Setkání umělců a mecenášů pak pokračovalo ještě 
dále. Narozeninový dort, který na akci věnoval  
Top Hotel Praha, všechny zaskočil svou velikostí. 

Oslava se konala v prostorách první galerie historic
ké budovy, kde byla při této příležitosti instalovaná 
výstava fotografií mapující některé aktivity Mece
nášského klubu, především skutečné momentky ze 
života, ze setkávání mecenášů s předními umělci 
nebo zájezdů do zahraničí. 

A nezůstalo jen při této výstavě, kterou mohou zhléd
nout toliko návštěvníci představení. Aby se s aktivita
mi Mecenášského klubu mohli seznámit i další, byla 
instalovaná jiná výstava také na piazzetě Národního 
divadla, kde láká kolemjdoucí nejen k prohlédnutí 
a pročtení, ale také k vlastnímu zapojení. Stát se pří
telem a podporovatelem Národního divadla je možné 
od téměř symbolických částek a být členy společen
ství lidí, kteří milují umění, je jistě lákavé.

Co přejí Mecenášskému klubu k narozeninám první 
sólisté Baletu ND Nikola Márová a Michal Štípa?
„Aby se rozrůstal a vydržel ještě dlouhá a dlouhá léta,“ 
říká Michal a Nikola doplňuje: „Určitě by bylo hezké 
pořádat víc společných akcí a setkávání. Vzpomínám si 
na setkání, kdy mecenáši přišli na projížděčku Labutího 
jezera a potom na představení, kdy měli prohlídku 
zákulisí. Víc takových akcí by potěšilo je i umělce.“

Umělecký šéf Laterny magiky Zdeněk Prokeš:
„Mecenášskému klubu přeji samozřejmě mnoho dalších 
let a zážitků s umělci. Vážím si podpory pro Laternu 
magiku, která nám v minulosti pomohla realizovat 
digitalizaci legendárního Kouzelného cirkusu a vytvoření 
multimediální inscenace Antikódy, kterou jsme vzdali 
hold památce Václava Havla. Jsme vděční i za nynější 
příspěvek pro projekt Laterna magika LAB, který bude 
příležitostí pro mladé tvůrce vyzkoušet si prostřednic-
tvím menší experimentální inscenace práci pod hlavič-
kou Laterny a bude impulzem pro rozvoj jejích principů, 
které zdaleka nejsou konečné a vyčerpané.“

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Mecenášský klub Národního 
divadla oslavil 3. února své 
5. narozeniny. Důvodů k osla
vám bylo několik a slavnostní 
večer měl výjimečný ráz. Se
tkání proběhlo po představení 
stálice činoherního repertoáru 
Zlaté kapličky – inscenace 
Sluha dvou pánů. O tom, že jde 
o nestárnoucí a stále nesmír
ně oblíbený titul, svědčí nejen 
to, že se na scéně udržel 
plných dvacet let, ale diváci 
jej stále odměňují potleskem 
vstoje jako tento večer. Spole
čenské setkání ozdobila další 
gratulace, a to představiteli 
hlavní role panu Miroslavu 
Donutilovi, který ve stejném 
týdnu slavil půlkulaté jubileum 
a byl mezi mecenáši vítaným 
a milým hostem.

A ještě další speciální událost 
okořenila program po před
stavení, a to malá dražba 
dárků, které za tímto účelem 
věnovaly jednotlivé umělecké 
soubory Národního divadla. 
Vyvolávací cena všech artefak
tů byla symbolických 1 111 Kč. 
Celkem se vydražilo 22 088 Kč. 
Výtěžek putuje ve prospěch 
Mecenášského klubu.

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641
e.sochorova@narodnidivadlo.cz
www.meknd.cz

Dražil se i plakát podepsaný operním pěvcem 
José Curou

Mecenáška Jitka Snášelová s Michalem Štípou jehož 
čelenku vydražila

Masku z inscenace Laterny magiky Casanova si odnesl 
mecenáš Martin Piterák

Mecenáška Věra Výtvarová, primabalerína  
Nikola Márová a první sólista Michal Štípa

Mecenáš Martin Mikyska, manažerka klubu  
Eva Sochorová, mecenáška Iva Mikysková  
a tiskový mluvčí Tomáš Staněk

Miroslav Donutil nakrojil narozeninový dort
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KALEIDOSKOP
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Společenský
kaleidoskop

Mefistofeles

V druhé polovině ledna se ve Státní 
opeře představila nová inscenace 
Boitova Mefistofela, jehož hudebního 
nastudování se ujal host světových 
operních scén včetně Metropolitní ope-
ry, italský dirigent Marco Guidarini.

1  Christina Vasileva, sbormistr Adolf 
Melichar, Daniel Magdal, Štefan 
Kocán, hudební ředitel Státní opery 
Mgr. Martin Leginus, dirigent Marco 
Guidarini

2  Režisér inscenace Ivan Krej
čí, ředitelka Opery ND a SO 
Mgr. Silvia Hroncová a ředitel ND 
doc. MgA. Jan Burian

3  Doc. Ing. Ivan M. Havel
4  Producentka a herečka Deana Hor

váthová, režisér Juraj Jakubisko 
a Mgr. Silvia Hroncová

5  Pěvkyně Soňa Červená a dokumen
taristka Olga Sommerová 

Nová a Kouzelná flétna

Úspěšnou Radokovu inscenaci Kou-
zelné flétny ve Stavovském divadle 
po mnoha letech vystřídalo nové na-
studování, neméně zdařilé, a to v režii 
Vladimíra Morávka a v hudebním 
nastudování Jaroslava Kyzlinka.

6  Děkovačka
7  Hovoří ředitel ND doc. Jan Burian
8  Jaroslav Kyzlink a Vladimír Morávek
9  Umělecký ředitel Opery ND a SO 

Petr Kofroň osobně poděkoval 
vedoucímu výroby kostýmů a vlá
senek Aleši Frýbovi a uměleckému 
šéfovi sekce výroby MgA. Martinu 
Černému za skvělou spolupráci při 
realizaci výpravy

10  Primátorka hl. m. Prahy Andrea 
Krnáčová

11  Ministr kultury Mgr. Daniel Herman 
a vrchní zemský rabín, dramatik, 
a spisovatel Karol Sidon
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Mozart 
a jeho 259. narozeniny

Koncert v den výročí narození Wolf-
ganga Amadea Mozarta se konal tra-
dičně 27. ledna ve Stavovském divadle

12  Děkovačka
13  Hosté na jevišti Stavovského divadla
14  Správní ředitelka ND Ing. Tamara 

Čuříková, Ing. Vladimír Dohnal, 
předseda představenstva TOP 
HOTELS GROUP, a.s., za nimi 
Svatopluk Sem, Dorothea Spilger 
a Robert Jindra

15   Slavnostního nakrojení dortu se 
ujala Ing. Tamara Čuříková za asis
tence Ing. Vladimíra Dohnala

16  Svatopluk Sem, Jana Šrejma Ka
čírková, produkční Opery Hana Sa
mešová, Dorothea Spilger, Robert 
Jindra a fagotista Jan Hudeček

Podivuhodné cesty 
Julese Verna

Velmi příjemným zážitkem byla také 
premiéra Laterny magiky, která 
okouzlila hravostí, tajemstvím, výkony 
i krásnou výpravou.

17  Správní ředitelka Ing. Tamara 
Čuříková a umělecký šéf Laterny 
magiky Zdeněk Prokeš

18  Kostýmní výtvarnice Simona Rybá
ková s Šimonem Cabanem, autor 
hudby Darek Král

19  Režisér David Drábek
20  Nová inscenace Laterny magiky 

se inspiruje světem průkopní
ků kinematografie. Abychom 
přiblížili divákům její historii ještě 
trochu víc, zapůjčilo nám Národní 
technické muzeum několik ze 
svých exponátů, které vystavujeme 
ve foyer divadla. Jedná se o několik 
filmových kamer z první čtvrtiny 
20. století, určených pro 35milime
trový filmový pás. Exponáty jsou 
vesměs německé provenience. 
Nejzajímavější je model „Erne
mann A“ s plexisklovými stěnami, 
která umožňovala sledovat funkci 
celého mechanismu při natáčení.

D. Flídrová, foto H. Smejkalová
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Společnosti TOP HOTELS GROUP, a.s.,
za spolupráci při přípravě Mozartových 
narozenin srdečně děkujeme!
www.tophotel.cz



■  Komentáře politického dění
■  Informace ze světa státníků
■  Každý týden nové informace
 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek
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Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda
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Vyberte si kvalitní potraviny
pro Vaše mistrovská díla...

Havlíčkova 1680/13
Praha 1

V Růžovém údolí 553
Kralupy nad Vltavou

www.nowacomarket.cz

market
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Našim mecenášům děkujeme tak,  
jak to umíme nejlépe. Uměním.

Připojte se k nim!

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA
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NEPŘEHLÉD
NUTELNÁ

SIMPLY CLEVER

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
Jedinečná při premiéře, skvělá v každodenních reprízách

ŠKODA – partner Národního divadla

mojefabiacombi.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

newFabiaCombi_NarodniDivadlo_190x277.indd   1 10.02.15   16:00
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny  
v předplatném
O1, O2: Začátek inscenace Sa-
lome se v původně plánovaných 
termínech posouvá z 19.00 
na 20.00.
VŘ, R, ROD2, D: Změna názvu 
titulu, původní název inscenace 
Perníková chaloupka  
se mění na Jeníček a Mařenka.
O1: Opera Boris Godunov, pů
vodně plánovaná na 2. 4. 2015, 
proběhne v novém termínu 
7. 4. 2015.
Č3: Začátek inscenace Dokonalé 
štěstí aneb 1789 se v původně 
plánovaném termínu 24. 3. 2015 
přesouvá z 19.00 na 20.00.
ROD2: Změna termínu a za
čátku opery Jeníček a Mařenka 
(původní název Perníková 
chaloupka), původně plánované 
na 21. 6. 2015, proběhne v no
vém termínu 7. 6. 2015 v 11.00.
SE4: Změna představení, termí
nu i scény: místo původně plá
nované České baletní symfonie 
II 20. 6. 2015 v 19:00 v Národ
ním divadle se odehraje balet 
Romeo a Julie dne 28. 6. 2015 
od 20.00 ve Státní opeře. Vstup 
na abonentní vstupenky.
Č1: Náhradní termín předsta
vení Othello, benátský mou-
řenín původně plánovaného 
na 16. 2. 2015 je 1. 6. 2015 
v 19.00.

Národní divadlo seniorům
Národní divadlo nabízí SENIORŮM ve věku 65+ možnost zakoupit  
vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa všech představení ND. * 
Můžete tak navštívit Národní divadlo již od 60 Kč za vstupenku. Kromě 
této slevy mohou senioři využít rovněž naší speciální nabídky na vybra
ná představení: 

ČINOHRA 
Dokonalé štěstí aneb 1789 – 3. 3. – Národní divadlo (přízemí, 200 Kč)
Kvartýr –10. 3. – Nová scéna (celé hlediště, 100 Kč)
1914 – 22. 3. – Stavovské divadlo (přízemí a lóže zvýš. přízemí, 200 Kč)
Les – 29. 3. – Stavovské divadlo (lóže zvýš. přízemí a 1. balkon, 150 Kč)
OPERA 
Jakobín – 4. 3. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
Tosca – 13. 3. – Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
La traviata – 13. 3. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
La bohème – 25. 3. – Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
BALET
Ballettissimo – 8. 3. ve 14 a 19 h – Státní opera (II. balkon střed, 200 Kč)
LATERNA MAGIKA
Kouzelný cirkus – 6. 3. a 28. 3. ve 20 h – Nová scéna (přízemí střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po předložení dokladu 
prokazujícího věk lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky (+ doprovod) na každé představení 
v nabídce. Rezervace: 224 901 448, info@narodnidivadlo.cz.
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhlašo
vány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.
* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie, Státní opera – II. balkon – postranní 

místa, Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého 
hlediště pro představení hraná na redukovaném hledišti (činohra). 
Sleva se nevztahuje na představení Sluha dvou pánů a na hostující soubory.

Národní divadlo studentům
Národní divadlo nabízí STUDENTŮM v březnu možnost zakoupit  
vstupenky se slevou na vybrané tituly:

ČINOHRA 
Strýček Váňa – 5. 3. – Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
Zahradní slavnost – 16. 3. – Stavovské divadlo (přízemí, 150 Kč)
Les – 18. 3. – Stavovské divadlo (přízemí, 150 Kč)
1914 – 21. 3. – Stavovské divadlo (přízemí a lóže zvýšené přízemí, 200 Kč)
OPERA 
Jakobín – 4. 3. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
Trubadúr – 4. 3. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
Tosca – 13. 3. – Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
La bohème – 25. 3. – Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
BALET
Ballettissimo – 8. 3. ve 14 a 19 h – Státní opera (II. balkon střed, 200 Kč)
LATERNA MAGIKA
Human Locomotion – 14. a 15. 3. – Nová scéna (přízemí střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Po předložení dokladu lze 
slevu uplatnit na 1 vstupenku na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, info@narodnidivadlo.cz
Tato speciální nabídka bude vyhlašována vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.
Slevy lze uplatnit pouze při nákupu vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při 
online nákupu.

Nabídka 
Knižního klubu
Vážení členové Knižního klubu,
leden i únor byly – co do premi
ér – zdánlivě „mrtvé měsíce“. 
Zatímco na programu se neobje
vilo nic nového, ve zkušebnách se 
intenzivně pracovalo, a to hned 
na třech kusech. 

Nejdéle (již od prosince) zkoušíme 
hru britského dramatika Petera 
Morgana Audience u královny. 
Autor souhlasil s lokální změnou 
názvu, když jsme mu vysvětlili, 
že originální titul Audience má 
v českém prostředí příliš silné 
konotace. Přidaná „královna“ 
hru dokonale lokalizuje – středo
bodem je britská panovnice 
Alžběta II. (Iva Janžurová), k ní 
přicházejí na pravidelná setká
ní premiérové od Churchilla až 
po Davida Camerona.

Anglickou konverzačku inscenuje 
filmová režisérka Alice Nellis, kte
rá tímto na prknech ND debutuje. 
V programu najdete kromě celé 
hry také vhled do reálií (všechny 
figury ve hře vystupující jsou 
založeny na reálných předob-
razech) a podrobnou studii 
o významu britské královské 
rodiny. Inscenace má premiéru 
19. března.

O týden dříve vyjdou Strasti života 
izraelského dramatika Chanocha 
Levina. Levin má v domácím 
kontextu zcela mimořádné po
stavení – je to nejrespektovanější 
a nejuváděnější izraelský autor. 
Jeho tématem bývá tragikomický 
pohled na svět, nahlíží lidi v mez
ních situacích života (a hlavně 
lásky) s pochopením, ale i lehkým 
úsměvem. Na našich jevištích 
se s tímto autorem setkáváme 
spíše výjimečně. Po obrovském 
úspěchu hry Mikve další izraelské 
dramatičky Hadar Galronové tak 
přinášíme další hru z velmi „nevy
těžených“ krajin.

V programu kromě kompletní hry 
najdete též podrobné informace 
o autorovi, studii o izraelském 
dramatu, a také rozhovor s Edu-
ardem Kudláčem, slovenským 
režisérem, který hru inscenuje.

Marta Ljubková
Dramaturgyně Činohry ND

Tričko Podivu
hodných cest
Laterna magika ke své premiéře 
Podivuhodné cesty Julese Verna 
vydává limitovanou edici triček 
a odznaků s grafickými motivy 
z inscenace. Trička jsou v prodeji 
od premiéry 19. února v infocent
ru Nové scény. Návrhy grafických 
materiálů vytvořilo studio Revolta.

 >

Jakobín
Foto: H. Smejkalová

 >

Dokonalé štěstí aneb 1789
Foto: M. Špelda
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Ne/Sun Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
SE3 14.00

19.00

 2. Po/Mon La traviata 19.00

 3. Út/Tue Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 19.00

 4. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

 5. Čt/Thu Rusalka 19.00

 6. Pá/Fri Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

 7. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 14.00

 8. Ne/Sun Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows
VII 14.00

V 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

12. Čt/Thu Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen DV2 19.00

13. Pá/Fri La traviata 19.00

14. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD2 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

15. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice
14.00

KB 19.00

16. Po/Mon Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

17. Út/Tue Rusalka 19.00

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

20. Pá/Fri nehraje se / no performance

21. So/Sat Carmen 19.00

22. Ne/Sun Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 14.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 Č3 20.00

25. St/Wed nehraje se / no performance

26. Čt/Thu Boris Godunov (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

27. Pá/Fri Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

28. So/Sat Ceny Thálie 2014 / Thalia Award 2014 20.00

29. Ne/Sun Boris Godunov (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

30. Po/Mon Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

31. Út/Tue Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II XI 19.00

 1. Ne/Sun Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) ROD5 14.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

 5. Čt/Thu Ballettissimo (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 6. Pá/Fri Ballettissimo (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 7. So/Sat La traviata 19.00

 8. Ne/Sun Ballettissimo
X 14.00

B1 19.00

 9. Po/Mon Čert a Káči (Kühnův dětský sbor) 11.00

10. Út/Tue Mefistofeles O1 19.00

11. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) SE4 19.00

12. Čt/Thu Otello O2 19.00

13. Pá/Fri Tosca 19.00

14. So/Sat Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

15. Ne/Sun Tannhäuser SE1 14.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue La traviata 19.00

18. St/Wed Ballettissimo VŘ 19.00

19. Čt/Thu Turandot 19.00

20. Pá/Fri Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

21. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
ROD6 14.00

III 19.00

22. Ne/Sun Tannhäuser SE2 14.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Carmen 19.00

25. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

26. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

27. Pá/Fri Aida 19.00

28. So/Sat La traviata 19.00

29. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – M. P. Musorgskij IX 11.00

Rusalka 19.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue nehraje se / no performance
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Březen / March 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Ne/Sun Bohemia Balet – Bralen 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

 4. St/Wed Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

 5. Čt/Thu Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

 6. Pá/Fri Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

 7. So/Sat Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

 8. Ne/Sun Don Giovanni
14.00

NDS1 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Tartuffe Impromptu! XIII 19.00

11. St/Wed Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

14. So/Sat Czech Grand Design 20.00

15. Ne/Sun Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment
14.00

EX 19.00

16. Po/Mon Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

17. Út/Tue Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

18. St/Wed Les / The Forrest 19.00

19. Čt/Thu Audience u královny / The Audience (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

20. Pá/Fri Audience u královny / The Audience (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

21. So/Sat 1914 19.00

22. Ne/Sun 1914 19.00

23. Po/Mon Audience u královny / The Audience ČS2 19.00

24. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č2 19.00

25. St/Wed Koncert Nadačního fondu Mathilda / Concert of Mathilda Foundation 19.00

26. Čt/Thu Audience u královny / The Audience 19.00

27. Pá/Fri Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

28. So/Sat
Petr Pan (Bohemia Balet) 14.00

Carmina Burana (Bohemia Balet) 19.00

29. Ne/Sun Les / The Forrest 19.00

30. Po/Mon Valmont 19.00

31. Út/Tue Racek / The Seagull 19.00

 1. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

 2. Po/Mon Blackbird 19.00

 3. Út/Tue Po sametu / After the Velvet 19.00

 4. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

 5. Čt/Thu Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

 6. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 7. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

 8. Ne/Sun
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

ROD3 17.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Kvartýr / Hang-out 19.00

11. St/Wed
Studentská Thálie – soutěžní program 18.00

Studentská Thálie – slavnostní vyhlášení 20.20

12. Čt/Thu Strasti života / The Labor of Life (premiéra / premiere) 19.00

13. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

14. So/Sat Human Locomotion 20.00

15. Ne/Sun Human Locomotion 17.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

18. St/Wed Blackbird 19.00

19. Čt/Thu Strasti života / The Labor of Life ČNS1 19.00

20. Pá/Fri
Podivuhodné cesty Julese Verna / 
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

21. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna / 
Extraordinary Voyages of Jules Verne

17.00

20.00

22. Ne/Sun Jó, náš Jonáš (Studio DAMÚZA) 17.00

23. Po/Mon Strasti života / The Labor of Life XV 19.00

24. Út/Tue Po sametu / After the Velvet 19.00

25. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

29. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio DAMÚZA) 17.00

Antikódy / Anticodes (derniéra / last time) 20.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue Strasti života / The Labor of Life 19.00
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PROGRAM > DUBEN / APRIL 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

1. St/Wed Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II NDS2 19.00

2. Čt/Thu Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

3. Pá/Fri nehraje se / no performance

4. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

5. Ne/Sun Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 17.00

6. Po/Mon Její pastorkyňa / Jenůfa 17.00

7. Út/Tue Boris Godunov O1 19.00

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu Pád Arkuna / The Fall of Arkun XII 19.00

10. Pá/Fri Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

11. So/Sat Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

12. Ne/Sun Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life
ROD5 14.00

ČS1 19.00

13. Po/Mon La traviata 19.00

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat KB 19.00

16. Čt/Thu Čarodějův učeň / Krabat
S 11.00

19.00

17. Pá/Fri Jakobín / The Jacobin 19.00

18. So/Sat Pád Arkuna / The Fall of Arkun 19.00

19. Ne/Sun Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

20. Po/Mon Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 Č4 19.00

21. Út/Tue Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

22. St/Wed Rusalka 19.00

23. Čt/Thu Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life VI 19.00

24. Pá/Fri Carmen 19.00

25. So/Sat Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

26. Ne/Sun Boris Godunov 17.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters V 19.00

30. Čt/Thu Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice XIII 19.00

1. St/Wed nehraje se / no performance

2. Čt/Thu Tannhäuser R 18.00

3. Pá/Fri Nabucco 19.00

4. So/Sat La traviata 19.00

5. Ne/Sun Romeo a Julie / Romeo and Juliet
ROD1 14.00

DV1 19.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue Rusalka 19.00

8. St/Wed Turandot MŘ 19.00

9. Čt/Thu La bohème (Bohéma) 19.00

10. Pá/Fri Nabucco 19.00

11. So/Sat Ballettissimo
SE1 14.00

B2 19.00

12. Ne/Sun Carmen 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Otello VŘ 19.00

15. St/Wed Mefistofeles 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Rigoletto 20.00

18. So/Sat Aida 19.00

19. Ne/Sun Il trovatore (Trubadúr) A 16.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu
Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

24. Pá/Fri
Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

25. So/Sat Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 14.00

26. Ne/Sun Šípková Růženka / Sleeping Beauty
VIII 14.00

II 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Tannhäuser OH 18.00

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu nehraje se / no performance
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Duben / April 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. St/Wed Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 2. Čt/Thu Audience u královny / The Audience XIV 19.00

 3. Pá/Fri Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

 4. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

 5. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 17.00

 6. Po/Mon
Kouzelná flétna / The Magic Flute
(Balet Praha Junior / Ballet Prague Junior)

19.00

 7. Út/Tue Audience u královny / The Audience 19.00

 8. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

11. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment
14.00

19.00

12. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Jaroslav Křička 11.00

Miniatury 2015 19.00

13. Po/Mon Tartuffe Impromptu! 19.00

14. Út/Tue Racek / The Seagull 19.00

15. St/Wed Audience u královny / The Audience 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri
Buddenbrookovi / Buddenbrooks 
(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)

19.00

18. So/Sat Les / The Forrest ROD3 15.00

19. Ne/Sun Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac
14.00

19.00

20. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č3 19.00

21. Út/Tue Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

22. St/Wed Valmont I 19.00

23. Čt/Thu nehraje se / no performance

24. Pá/Fri Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

25. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

26. Ne/Sun Balet Jihočeského divadla České Budějovice) 19.00

27. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

30. Čt/Thu Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London (premiéra / premiere) 19.00

 3. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 4. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /
Extraordinary Voyages of Jules Verne

VII 17.00

20.00

 5. Ne/Sun
Detektiv Lupa a tajemná věž (Studio Damúza) 17.00

Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 6. Po/Mon Mirage (420PEOPLE) 20.00

 7. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

 8. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

 9. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet 19.00

10. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

12. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

13. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See 10.00

Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

14. Út/Tue Magnesia Litera 20.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Strasti života / The Labor of Life ČNS2 19.00

17. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

18. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00

19. Ne/Sun

Jak sloni k chobotu přišli, O nepořádném křečkovi 
(Divadlo jednoho Edy)

17.00

Máj / May (420PEOPLE a Činohra ND) 20.00

20. Po/Mon Po sametu / After the Velvet 19.00

21. Út/Tue Blackbird 19.00

22. St/Wed Cocktail 012 – The Best of X 20.00

23. Čt/Thu Cocktail 012 – The Best of 20.00

24. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

25. So/Sat Human Locomotion 20.00

26. Ne/Sun
O Budulínkovi (Studio Damúza) 17.00

Strasti života / The Labor of Life 19.00

27. Po/Mon Kvartýr / Hang-out ČS2 19.00

28. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

29. St/Wed Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

30. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague SE4 20.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

132. SEZONA ND
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

SVÝM ZEVNĚJŠKEM, 
OBLEČENÍM A CHOVÁ-
NÍM RESPEKTUJE DIVÁK 
V HLEDIŠTI A PŘILEHLÝCH 
PROSTORÁCH DIVADLA 
ZVYKLOSTI OČEKÁVANÉ 
PŘI NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍ-
HO PŘEDSTAVENÍ.
WITH HIS/HER APPEAR-
ANCE, ATTIRE AND BEHAV-
IOUR IN THE AUDITORIUM 
AND ADJACENT PREMISES 
OF THE THEATRE THE 
VISITOR RESPECTS THE 
CONVENTIONS EXPECTED 
WHEN ATTENDING A THEA-
TRE PERFORMANCE.

ON-LINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

Online nákup /rezervaci začněte výběrem  
v programu.
www.narodnidivadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz

INFORMACE:
info@narodnidivadlo.cz, +420 224 901 448 
 

POKLADNY  

Provozní budova ND, Ostrovní 1, Praha 1 (Po–Ne: 10–18)
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne: 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne: 10–18)
Nová scéna, Národní 4, Praha 1 (Po–Pá: 9–18, So–Ne: 10–18)
Otevřeno je v hrací dny do začátku představení. 
Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu

Večerní pokladny
45 minut před začátkem představení otevírají pokladny v his
torické budově ND, ve Stavovském divadle a ve Státní opeře, 
vstupenky na odpolední představení lze zakoupit v denních 
pokladnách
 

PARKING 

CENA ZA PARKOVNÉ PRO VOZIDLA A MOTOCYKLY (PO–NE)
PRO PODZEMNÍ GARÁŽE ND, OSTROVNÍ 1, PRAHA 1:
1.– 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod. parkování.
Každá další hodina: 20 Kč/hod. parkování.
Cena je uvedena včetně DPH. Cena platí vždy i za každou 
započatou hodinu parkování.
Parkování vozidla za 1 den: 720 Kč.

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTPP 
Sleva pro předplatitele ND na základě předložení
platné abonentky dané sezony na představení, které se
koná v daném dni parkování. 

BLIŽŠÍ INFORMACE
+420 224 901 320, +420 224 901 443 

SLEVY NA VSTUPENKY 

Slevy jsou poskytovány dle aktuálního ceníku Národního 
divadla, který je k dispozici v pokladnách ND či na 
www.narodnidivadlo.cz

ZÁKLADNÍ PŘEHLED SLEV

(o některých slevách informujeme také na str. 45. Kompletní 
nabídku najdete na www.narodnidivadlo.cz)
• 20% sleva na dopolední a odpolední představení pro děti 

do 15 let věku
• 50% sleva pro držitele ZTP, ZTP/P a příslušníky odboje
•  50% sleva pro studenty SŠ/VŠ a pro držitele karty ITIC 

(učitelé) na vyhrazená místa
• 50% sleva pro seniory (65+) na vyhrazená místa
• 20% sleva pro držitele členských karet UTE Card na před

stavení Činohry ND
• mimořádně vyhlašované slevy při různých příležitostech 

nebo pro různé skupiny diváků
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

SŠ/VŠ oborů a škol na vyhrazená místa bez možnosti 
rezervace a při nákupu 30 minut před představením

• slevy se týkají pouze produkce souborů Národního divadla; 
nevztahují se na pronájmy, mimořádné projekty a hostová
ní (neníli určeno jinak)

• slevy se netýkají vstupenek ke stání

ON-LINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For online sales or reservations, select a performance  
in the programme.
www.narodnidivadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz 

INFORMATION:
info@nationaltheatre.cz, +420 224 901 448
 

THE BOX OFFICES  

Operations Building of the National Theatre, Ostrovní 1, P1 
(Mon–Sun: 10 am to 6 pm)
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 
(Mon–Sun: 10 am to 6 pm)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 
(Mon–Sun: 10 am to 6 pm)
The New Stage, Národní 4, Prague 1 
(Mon–Fri: 9 am to 6 pm, Sat–Sun: 10 am to 6 pm)
On play day the box office is open until the begining of the 
performance.
Ticket advance sale 5 months in advance

Evening box offices:
45 minutes before the beginning of performances the box
offices are open at the National Theatre historical building,
the Estates Theatre and the State Opera 

PARKING 

PARKING FEES AT THE NATIONAL THEATRE COVERED 
CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1 (MON–SUN):
1st–8th hour of parking: CZK 50/parking hour.
Each additional hour: CZK 20/parking hour.
The price includes VAT and also always applies to each 
started parking hour. 
Oneday parking fee: CZK 720. 

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special health 
impairments will be granted in the form of a rebate amount
ing to 3 hours from the total parking time, upon the submis
sion of cards attesting to special health impairments.
Discounts for National theatre subscribers will be granted 
in the form of a rebate amounting to 3 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.

INFORMATION
For further information, call +420 224 901 320,  
+420 224 901 443.

PODIVUHODNÍ PŘÁTELÉ JULESE 
VERNA SE DOZVĚDĚLI O NOVÉ 
PREMIÉŘE LATERNY MAGIKY  
A DOŽADUJÍ SE VSTUPENEK.
NEZAVÁHEJTE ANI VY!
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PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



18. března by oslavila 75. narozeniny  
JANA BŘEZINOVÁ (18. 3. 1940–29. 5. 2000). 
Tato herečka, která svou noblesou, pů
vabem a křehkostí dojímala řadu diváků 
i kolegů, byla členkou Činohry ND v letech 
1972–1998. Na snímku je spolu s Josefem 
Vinklářem v inscenaci Shakespaerova 
Krále Leara z roku 1991. Hrála v něm tehdy 
Goneril a Josef Vinklář titulní roli. Režie 
Barry Kyle.
FOTO: O. PERNICA


