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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Martin Vačkář, Ondřej Havelka
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm 
of Swing
Režie: Ondřej Havelka
10. & 11. 9. 2015

Vítězslav Nezval
Manon Lescaut 
Režie: Daniel Špinar
11. & 12. 2. 2016

William Shakespeare
Sen čarovné noci /  
A Midsummer Night‘s Dream
Režie: Daniel Špinar
16. & 17. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Maurice Maeterlinck
Modrý pták / The Blue Bird 
Režie: Štěpán Pácl
19. & 20. 11. 2015

Lenka Lagronová
Jako břitva (Němcová) / 
Like a Razor (Němcová)
Režie: Štěpán Pácl
31. 3. & 1. 4. 2016

Anton Pavlovič Čechov
Tři sestry / The Three Sisters
Předpremiéry: 23. a 24. 6. 2016
Režie: Štěpán Pácl

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Anja Hillingová
Spolu/Sami / Protection 
Režie: Daniel Špinar
12. 11. 2015

Caryl Churchillová
Láska a informace /  
Love and Information
Režie: Petra Tejnorová
5. 2. 2016

Jiří Havelka, Martina Sľúková,  
Marta Ljubková
Experiment myší ráj /  
The Mouse Paradise Experiment
Režie: Jiří Havelka
26. 5. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Louskáček a Myšák Plyšák / The 
Nutcracker and The Cuddly Mouse
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie, režie a libreto:  
Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 12. 2015

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Sněhová královna / The Snow Queen
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Michael Corder
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 3. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Vertigo
Rain
Hudba: Johann Sebastian Bach,
Jacques Brel, lidové písně
Choreografie: Radu Poklitaru
Vertigo
Hudba: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič
Choreografie: Mauro Bigonzetti
Cacti
Hudba: Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Andy 
Stein, Gustav Mahler
Choreografie: Alexander Ekman
9. & 10. 6. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
MALÝ PRINC / THE LITTLE PRINCE
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Libor Vaculík
1. 4. 2016

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Igor Stravinskij, Petr Iljič Čajkovskij
Slavík, Jolanta /  
The Nightingale, Iolanta
Dirigent: Jan Latham-Koenig
Režie: Dominik Beneš
22. & 23. 10. 2015

Bohuslav Martinů
Juliette (Snář / The Key to Dreams)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
24. & 25. 3. 2016

Umberto Giordano
Andrea Chénier
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
5. & 6. 5. 2016

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Vincenzo Bellini
Norma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Tomo Sugao
2. & 4. 10. 2015

Charles Gounod
Romeo a Julie / Roméo et Juliette
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Sláva Daubnerová
21. & 23. 4. 2016

Giacomo Puccini
Madama Butterfly
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Jiří Heřman
4. & 9. 2. 2016

Richard Strauss
Elektra
Dirigent: Roland Böer
Režie: Keith Warner
10. & 14. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gioachino Rossini
Popelka / La Cenerentola
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Enikő Eszenyi
21. & 22. 1. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe
Lost Objects
Dirigent: Petr Kofroň
Video: Michael Bielicky,  
Kamila B. Richter
17. 12. 2015

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 
2015/2016 
Co Národní divadlo dlouho 
neslyšelo a asi už nikdy neuslyší
Dirigent: Petr Kofroň
8. 9. 2015 

Slavnostní koncert k jubilejnímu  
50. ročníku Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka  
v Karlových Varech 
Dirigent: Libor Pešek
8. 11. 2015

Adventní koncerty 
Dirigent: David Švec
29. 11., 6., 13. & 20. 12. 2015

Písňový večer sólistů  
Opery Národního divadla 
Sólisté: Dana Burešová, Michaela 
Kapustová, Josef Moravec,  
Roman Hoza, Oleg Korotkov
Dirigent: Petr Kofroň
20. 2. 2016

Matiné k 192. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
5. 3. 2016

Česká vokálně-symfonická tvorba
Vítězslav Novák: Lady Godiva
Leoš Janáček: Amarus
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
5. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Hommage à Jan Dismas Zelenka
Dirigent: Zdeněk Klauda
22. 11. 2015

Mozartovy narozeniny 2016 
Simona Houda-Šaturová
Dirigent: Rolf Beck
27. 1. 2016

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Milí diváci a přátelé,
měsíc březen doslova otevíráme novou 
premiérou. Bude to představení Sněhová 
královna. Tento balet na motivy známé 
pohádky Hanse Christiana Andersena vy-
tvořil britský choreograf a režisér Micha-
el Corder původně pro Anglický národní 
balet v roce 2007.
Během následujícího necelého desetiletí 
se pak toto dílo objevilo v repertoáru ně-
kolika evropských baletních domů. Jsem 
rád, že ho nyní mohu přivítat i tady u nás.
Výpravný a pohádkově kouzelný balet 
disponuje propracovanými scénogra-
fickými obrazy, srozumitelnou dějovou 

linkou, náročnou a velice muzikální 
choreografií neoklasické baletní estetiky, 
která je vystavěna na základech nádher-
né hudby Sergeje Prokofjeva.
Tak jako měsíc březen znamená konec 
období zimy, tak i v našem novém před-
stavení království zla a ledu taje pod silou 
paprsků něhy a lásky. Něco v tom smyslu 
bych do následujících dnů a týdnů rád 
popřál i Vám všem.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Petr Zuska 
Umělecký šéf Baletu ND

FO
TO

: J
. F

U
LÍ

N

ČINOHRA

OPERA

BALET

LATERNA MAGIKA

NÁRODNÍ D
IVADLO

STAVOVSKÉ DIVADLO

NOVÁ SCÉNA

HUDEBNÍ D
IVADLO KARLÍN  

www.narodni-divadlo.cz

Zahajujeme celosezonní předplatné!
Máme pro vás připravenou nabídku předplatného na sezonu 2016/2017, 
která obsahuje 42 skupin sestavených z představení souborů Baletu, Činohry, 
Opery a Laterny magiky v termínech od září 2016 do června 2017. 
Mezi prvními vás tak seznámíme s repertoárem příští sezony.

29. února–13. března 2016  
Přednostní prodej PRO STÁVAJÍCÍ 
ABONENTY celosezonního před-
platného (sezony 2015/16), kteří 
NEMĚNÍ místa ani skupinu 

14.–28. března 2016
Přednostní prodej předplatného 
PRO STÁVAJÍCÍ ABONENTY celo-
sezonního předplatného (sezony 
2015/16), kteří MĚNÍ místa či 
skupinu 

29. března–9. července 2016
Volný prodej předplatného PRO 
VŠECHNY ZÁJEMCE

Více na str. 9–13 
a www.predplatnend.cz

Pokladna předplatného Národního divadla: Národní 4 (Praha 1), po–pá 9–18, so–ne 10–18

Proměňte 
všední okamžiky 
ve výjimečné zážitky.
Podpořte nás!
Mecenášský klub / www.mecenasiND.cz

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

ND Café 
s Vladimírem 
Morávkem
30. března, 16.30 hodin, Café NONA
K premiéře Malého prince pořádáme tradiční 
setkání ND Café s nejpovolanějším tvůrcem – 
režisérem inscenace Vladimírem Morávkem. 
Jaké jsou jeho vize, inspirace, co všechno se 
dělo či nedělo během zkoušek a jaké to vůbec 
je dělat Laternu magiku? Přijďte ještě před 
premiérou posedět u kávy a ptát se.
Premiéra inscenace Malý princ se uskuteční 
1. dubna 2016 od 20.00 hodin. 

Vláda schválila rekonstrukci 
Státní opery za miliardu korun
Rekonstrukce budov Státní opery za přibližně miliardu korun bude 
trvat 27 měsíců a skončit má v roce 2018. Projekt rekonstrukce 
3. 2. 2016 schválila vláda. 

Na základě projektové dokumentace doporu-
čila komise zřízená ministrem kultury vari-
antu, jejíž rozsah podle položkového rozpočtu 
činí 933,130.000 Kč bez DPH. S daní by cena 
přesáhla miliardu. Rekonstrukce je připravena 
včetně projektu a otevřeného výběrového řízení 
na zhotovitele. 
Představení, která se v budově opery hrála, 
budou přenesena do historické budovy ND 
a Hudebního divadla Karlín. V příští sezoně se 
v karlínském divadle odehraje 95 představení 
a v historické budově ND 36 představení. Ba-
letní představení budou uváděna v historické 
budově ND, ve Stavovském divadle, na Nové 
scéně a v Karlíně. Zajištěny jsou i náhradní 
zkušební prostory. Státní opera v sezoně 
2016/2017 pojede na několikatýdenní turné 
do Japonska, podobný režim bude v sezoně 
2017/2018.

Zachován bude Orchestr Státní opery, Sbor 
Státní opery i Balet Národního divadla. Jejich 
zachování je rozhodující pro umělecky úspěšný 
a plnohodnotný provoz Státní opery po jejím 
znovuotevření.
Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) v roce 
2014 rozhodl, že oprava Státní opery se stane 
součástí Programu péče o národní kulturní 
poklad, z nějž se hradí opravy či novostavby 
sídel několika významných kulturních institucí. 
Předchozí investiční záměry zahrnovaly jen 
opravy vybraných technologií a dílčí restaurá-
torské práce pouze na historické budově. Při 
přípravě projektové dokumentace se ale přišlo 
na další nedostatky v technickém stavu obou 
budov či statice historické budovy. Podle MK 
je nutná generální rekonstrukce obou budov. 
Měla by podle dřívějších plánů začít po skončení 
sezony 2015/2016. 
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BALET
 
Kristýna Němečková 
za Sólo, Reflections on the Fate of Human Forms 
(v rámci inscenace Ballettissimo, choreografie 
a režie: Jacopo Godani)

Výrok poroty: Výjimečný výkon. Tanečnice jako 
by vyrůstala v jiném uměleckém prostředí než 
v pražském Národním divadle. Působí spíše 
jako interpretka ze souboru Williama For-
sytha, známého neobyčejným, extravagantním 
jazykem. Je přesná v technice a expresivní 
ve výrazu. Němečková diváky neustále přitahuje 
i v nové inscenaci Decadance Ohada Naharina. 
 
Viktor Konvalinka 
za Sólo, OHAD NAHARIN: decadance  
(choreografie a režie: Ohad Naharin)

Výrok poroty: V decadance se Viktor Konvalin-
ka potkal s choreografem své krevní skupiny. 
V dlouhém, částečně improvizovaném úvodním 
sólu uplatňuje svou kreativitu; i tou nejkrajnější 
periferií těla si užívá hudební podkres. Svou 
hravou energií prostupuje diváky jeho přirozené 
charisma. 

OPERA

Marie Fajtová 
za titulní roli, Norma (dirigent: Enrico Dovico, 
režie: Tomo Sugao)

Výrok poroty: Marie Fajtová zvládla strhujícím 
způsobem extrémní nároky dramatického 
koloraturního partu Normy, velekněžky i matky, 
ženy zmítané láskou i pomstychtivostí, schopné 
zabíjet své vlastní děti i odpouštět. Její Normě 
věříme – soucítíme s útrapami ztrápené duše 
a zároveň jsme ohromeni velkolepostí, s jakou 
tato vrchní kněžka vystupuje. 

Olga Jelínková
za titulní roli, Slavík (dirigent: Jan Latham- 
- Koenig, režie: Dominik Beneš)

Výrok poroty: Sopranistka Olga Jelínková 
vytvořila titulní roli Stravinského Slavíka 
na vysoké interpretační úrovni, jak po intonační 
a pěvecké, tak i herecké stránce. Její zářivý hlas 
se lehce vznášel do vysokých poloh, nenásilně 
vykryl celý prostor hlediště, ve výrazu dokonale 
navodil pohádkově snivý obraz díla. 

MUZIKÁL

Igor Orozovič
za roli Jiřího Traxlera, V rytmu swingu buší 
srdce mé (režie: Ondřej Havelka)

Výrok poroty: Pět sezon patřil Igor Orozovič 
k oporám NDM v Ostravě, kde hrál v mnoha 
činohrách i muzikálech. V kvalitních výkonech 
pokračuje i po svém přestupu do pražského Ná-
rodního divadla, kde exceluje coby Jiří Traxler 
v inscenaci V rytmu swingu buší srdce mé – vý-
borně hraje na klavír, zpívá, tančí a swinguje. 

Nominace na Cenu Thálie 2015
Národní divadlo získalo díky interpretům (kromě čtyř širších) hned pět užších nominací. Jednu dokonce 
v oboru muzikál, za který ovšem „může“ soubor Činohry. Všem nominovaným děkujeme, držíme při vy-
hlašování laureátů palce a oběma baletním sólistům přejeme do dalšího angažmá hodně štěstí.
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ŠIRŠÍ NOMINACE:

Magdaléna Borová – role Desdemona  
v inscenaci Othello, benátský mouřenín 

Klára Slaná Jelínková – sólo v inscenaci  
Decadance 

Jitka Svobodová – role Rudá Marie /  
Boženka v inscenaci Rudá Marie 

Josef Moravec – role Skuratov v inscenaci 
Z mrtvého domu 

Slavnostní večer udílení Cen Thálie 2015 se 
uskuteční 26. března v Národním divadle. 
Sledovat celou událost můžete v přímém 
přenosu České televize na ČT 1 od 20 hodin.
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TÉMA

 >
Michael Corder

Foto: Archiv

Patříte k nejvýznamnějším britským choreo-
grafům, vystudoval jste Královskou akademii 
baletu a pak se stal členem Královského 
baletu. Jak jste se dostal k baletnímu umění?
Když mi byly čtyři roky, maminka mě vzala 
na pantomimu, což je velmi oblíbená divadelní 
forma v Británii, hlavně kolem Vánoc. Pamatuji 
si, že jsem byl na Aladinově lampě a některé 
části představení byly baletní. Musím říci, že 
pantomima mne nudila, ale z tanečních částí 
jsem byl naprosto unešený. Po představení 
jsem řekl rodičům, že tohle chci dělat. V jižní 
části Londýna, kde jsme bydleli, byla pouze 
jedna baletní škola, a tak jsem tam začal 
chodit. Později jsem musel studium kvůli fi-
nancím na čas přerušit. V osmi letech jsem se 
do této baletní školy vrátil. Miloval jsem hudbu 
a především tu klasickou. Na BBC vždycky byla 
hodina během dne, kdy hráli klasickou hudbu 
a já jsem na to vždy tancoval. Moje maminka 
mne pak přihlásila do Královské akademie 
baletu, a tak začala má umělecká cesta. Jak 
stárnu, tak vidím a cítím, že jsem měl opravdu 
velké štěstí. Jsem velmi vděčný své matce 
za vše, co pro mne udělala.

Během své taneční kariéry jste ztvárnil snad 
všechny podstatné role baletního repertoáru. 
Jaký typ tanečníka jste vlastně byl?
Byl jsem absolutně klasický tanečník. Tančil 
jsem téměř všechny stěžejní role klasického 
repertoáru, jako je Albert v Giselle, James 
v La Sylphide, Basil v Donu Quijotovi, Romeo 
a Mercucio v Romeovi a Julii nebo Lucenzio 
ve Zkrocení zlé ženy. Strávil jsem na jevišti 

dvacet let, byl jsem prvním sólistou a musím 
říci, že jsem na to hrdý. 

Když se podíváte očima tvůrce, je nějaký roz-
díl mezi tanečníkem vaší generace a dnes?
V současné době se značně zvýšil standard 
technické úrovně všech tanečníků, vypadají 
skvěle, mají vysoko nohy, v choreografiích 
vypadají efektně, vše je gymnastické, atletické, 
ale vytratila se osobnost a charisma. Jen si 
vzpomeňte na hvězdy, jako byla Natalie Maka-
rova nebo Margot Fonteyn. Nemyslím si, že 
jsou dnešní tanečníci lepší, než byli před třiceti 
lety. Dnes nemáme nikoho, kdo má opravdové 
„glamour star quality“. Vše vypadá skvěle, vý-
kony jdou do extrému, ale málokdo například 
opravdu cítí hudbu. Klasický balet je o hudbě 
a prožitku. Balet není sport. 

Jaké typy tanečníků vás nejvíce přitahují, 
které pak obsazujete do svých baletů?
Každý, kdo chce tančit v mých choreografiích, 
musí mít dobrou klasickou taneční techniku, to 
je jazyk, kterým se vyjadřují. Když tuto úroveň 
nemají, nemohou projít dál. Hledám plnokrev-
né umělce. V rámci castingu na balet sleduji 
nejen taneční techniku, ale i výšku, vzhled, jak 
se projevuje jejich osobnost, ale hlavně, zda 
jsou muzikální. Pokud tyto vlastnosti nemají, 
pak je to pouze spousta kroků bez obsahu.

Jakou duševní vlastnost by měl tanečník 
nezbytně mít?
Každý tanečník by měl být především ve spo-
jení sám se sebou a mít odvahu vyjádřit, co 

cítí sám za sebe. Na druhou stranu, aby mohl 
být úspěšný v této sféře, musí být tvrdý. Když 
říkám tvrdý, nemyslím agresivní, ale měl by 
být houževnatý, vytrvalý, neakcentovat pouze 
tělo, ale také mysl a být vždy připraven. Musí 
mít v sobě jiskru, vášeň a hlavně musí to chtít 
dělat.

Jaký choreografický styl máte rád?
Moje choreografické srdce bije pro klasic-
ký balet, ale to je velmi široký žánr. To se 
netýká jenom repertoáru 19. století, ale také 
20. a 21. století. Mám rád techniku na špič-
kách a to je to, co dělá balet baletem. Je to 
krásné, zároveň těžké a jsou na to potřeba 
specifické schopnosti. Užívám si vymýšlení 
kroků, ale nikdy to nedělám bez hudby. Vše 
vychází z partitury, z hudby – to je pro mne 
ten nejdůležitější moment a impuls. Kdybych 
měl charakterizovat svůj styl, pak vycházím 
z Fredericka Ashtona a Kenetha MacMillana.

Do Prahy přijíždíte inscenovat svůj balet 
Sněhová královna, který měl premiéru v roce 
2007 v Anglickém národním baletu? Proč 
právě tento balet v Praze?
Vždycky jsem si přál pracovat v Praze, a tak 
jsem nabídl tento titul uměleckému šéfovi, 
Petru Zuskovi. Mám pro to dva důvody. Vždyc-
ky mě zajímala Česká republika, protože 
miluji českou hudbu – Dvořáka, Smetanu 
a samozřejmě i Janáčka a Martinů. Dokonce 
jsem vytvořil tři balety na hudbu Martinů. 
Dalším důvodem je vaše město, slyšel jsem, 
že je překrásné …

Sněhová královna  
je krásná a svůdná žena. 
Je to ale past.
Říká slavný britský choreograf a tanečník MICHAEL CORDER,  
tvůrce nové premiéry Baletu ND.
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Jak vnímáte literární tvorbu H. Ch. Andersena?
Jeho tvorba je zvláštní, příběhy jsou zajíma-
vé, fascinující a mají hluboký psychologický 
aspekt. Zvláště jeho Sněhová královna. V origi-
nálním příběhu jsou Gerda a Kaj malé děti, ale 
v mém pojetí jsou teenageři. Jejich vztah nemá 
sexuální podtext, ale jedná se o rozvíjející se 
lásku mezi dvěma mladými lidmi. Sněhová 
královna je zvláštní postava, je personifikací 
zimy, která je prezentována jako starší, sexy 
žena, krásná, ale chladná. Zvláště v severoev-
ropských zemích tato figura naháněla hrůzu. 
Zima znamená chlad a hlad, oproti létu, které 
je pro lidi drahocenným časem, který je velmi 
krátký. Sněhová královna je symbol nekonečné 
zimy bez slunce, strachu a zároveň svůdné 
krásy, třpytivého sněhu a ledových obrazců. Je 
to zima, přírodní síla a zároveň velmi krásná 
a svůdná žena. Je to ale past. Líbí se mi, jak 
Andersen vykreslil dva světy – lidí a magic-
kých, kouzelných bytostí. To, co posunuje 
příběh dopředu, je láska, která v Gerdě vybudí 
odvahu projít tmou, zimou a nebezpečím. Ger-
da je skutečná hrdinka. V příběhu tedy máme 
dvě ženy – kladnou a zápornou. Obě bojují 
o duši mladého Kaje.

Podkladem pro tento balet je nádherná hudba 
Sergeje Prokofjeva pro balet Kamenný kvítek? 
Jak vás napadl právě tento hudební výběr?
Mám rád Prokofjeva od dětství, už v jedenác-
ti jsem se zamiloval do jeho Romea a Julie. 
Prozkoumával jsem jeho díla a Kamenný 
kvítek nikdo moc neznal. Všichni znají jeho 
Popelku a Romea a Julii, ale tento titul moc ne. 
Kamenný kvítek je ruský balet, tedy v té době 

sovětský, a tím pádem se nedostal na západ. 
Hudbu jsem poprvé slyšel v sedmnácti letech 
a byl jsem jí naprosto očarován. Čas běžel a já 
jsem si uložil do své mysli, že jednou vytvořím 
choreografii na tuto hudbu. Musím však po-
dotknout, že příběh Kamenného kvítku mě moc 
nezaujal, nemyslím si, že je to dobrý příběh.

A jak vás napadlo spojení Prokofjev–Andersen?
Hodně divadel po celém světě hledá dobrý 
titul, který by se dobře prodával. Labutí jezero 
je dobrým příkladem. Nehledě na to, zda jde 
o dobrou, či špatnou inscenaci, prodává se 
vždy výborně. Sněhová královna rozhodně patří 
do této kategorie, je to zkrátka dobrý titul. 
Rozhodl jsem se tento balet vytvořit a najednou 
jsem si vzpomněl na Kamenný kvítek. Zajímavé 
na této hudbě je, že v ní zaznívá atmosféra zimy. 
Udělal jsem redakci celého příběhu, rozdělil 
na tři dějství, vyškrtal mnoho detailů a zkrátil. 
Dal jsem dohromady části Kamenného kvítku, 
které by se daly použít a přidal další hudbu 
S. Prokofjeva z Vojny a míru, V. symfonie a z Letní 
noci. Významný britský skladatel Julian Philips 
udělal aranžmá pro celé představení. Vytvořil 
partituru, která zní, jako by Prokofjev napsal 
hudbu k tomuto příběhu. Jsem velmi hrdý na to, 
jakou práci jsme odvedli.  

Co je pro roli Sněhové královny specifické?
Tato role je velkou výzvou pro tanečnice, 
které musí mít naprosto dokonalou špičkovou 
a skokovou techniku, krásné linie a končetiny, 
vnitřní sílu a velké charisma. Tuto roli jsem 
vytvořil na míru slavné české primabaleríně 
Darie Klimentové. 

Proč jste si vybral právě ji?
Pracoval jsem s ní již v minulosti, tančila 
například v mé Popelce nebo v choreografii 
Melody On The Move. Mám ji rád jako člověka 
a také jako tanečnici. Je velmi krásná a sexy, 
má neuvěřitelnou klasickou techniku a já jsem 
chtěl všechny tyto přednosti ukázat. Typově 
a vzhledově se na roli velmi hodila. Je velmi 
lyrická, ale dokáže být i velmi ostrá, silná. 
Další velmi silnou stránkou je, že se nebojí. 
Někteří tanečníci mají strach z výzvy, ale ona 
je schopná tím vším projít s lehkostí.

Koho jste si v Praze vybral na ztvárnění této 
role?
Alinu Nanu, Nikolu Márovou, Miho Ogimoto 
a Sophie Benoit. 

Do jakého prostředí jste celý balet zasadil?
Do místa, ve kterém vznikla Prokofjevova hud-
ba, tedy do Ruska. Ve Velké Británii vnímáme 
tuto zemi úplně jinak než vy. Já osobně jsem 
Ruskem fascinován. Vaší optikou je země 
podbarvena politikou situací z minulosti, což 
je zkušenost, kterou jste si prošli. V příběhu 
nevysvětluji, zda se odehrává v Dánsku nebo 
Grónsku. Je to zkrátka někde na severu. Jediný 
důvod, proč jsem ten sever posunul více na vý-
chod, je právě hudba Prokofjeva. Vnímám tento 
balet jako hodně ruský. Cítil jsem, že i v tomto 
duchu by měla být scéna a kostýmy. Doufám, 
že české publikum toto přijme.

Helena Bartlová

 >

Michael Corder s Nikolou Márovou a s Matějem Šustem
Foto: M. Divíšek
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PŘEDPLATNÉ 2016/17

PREMIÉROVÉ SKUPINY
Tři exkluzivní skupiny vás zvou na premiérové večery novinek 
nadcházející divadelní sezony. Navštívíte představení na nej-
lepších místech v hledišti, získáte tištěné programy podepsa-
né představiteli hlavních rolí, budeme vás hýčkat i mnohými 
překvapeními – například pozvánkou na číši vína, setkáním 
s umělci či dramaturgickým úvodem před představením. 
A hlavně tím, co umíme nejlépe – uměním. 

Operní premiéry – OP
Prožijte sedm neopakovatelných operních večerů a zažijte 
premiérovou atmosféru na třech scénách Národního divadla. 
Poznejte hudební divadlo 20. století od autora slavné kantáty 
Carmina Burana Carla Orffa, přes tříaktovou video-operu 
průkopníka minimalismu Steva Reicha až k tvorbě mladého 
českého autora Jiřího Kadeřábka. 100. výročí narození 
dirigenta a skladatele Václava Kašlíka připomeneme 
uvedením jeho opery na námět Čapkova Krakatitu. Čím je 
Goldoni ve světě komedie, tím je Donizetti ve světě italské 
opery. U jeho Poprasku v opeře, který si bere na paškál 
divadelní zvyklosti a postavy, se pobavíte a zároveň poznáte, 
jak příprava premiéry může probíhat. Na své si přijdou také 
milovníci opery 19. století, a to jak italské, tak německé. 
Leden bude patřit nové inscenaci Pucciniho Tosky, příběhu 
o dvou lidech, kteří chtějí žít jen láskou a uměním a na svůj 
idealismus krutě doplatí. Nová inscenace Lohengrina nabídne 
návštěvníkům Národního divadla silný a komplexní umělecký 
zážitek v duchu wagnerovského pojetí monumentálního 
a úplného uměleckého díla, Gesamtkunstwerk.

1 Chytračka/Měsíc čt 20.10.2016 19.00 ND
2 Tři příběhy so 03.12.2016 20.00 NS
3 Tosca so 28.01.2017 19.00 ND
4 Poprask v opeře čt 09.02.2017 19.00 STD
5 Žádný člověk pá 31.03.2017 20.00 NS
6 Krakatit čt 20.04.2017 19.00 ND
7 Lohengrin čt 08.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 9 990 Kč

Baletní premiéry – BP
Vstupte do světa jedinečné baletní estetiky a staňte se sou-
částí premiérových galavečerů! Ve skupině baletních premiér 
vás postupně přivítáme na třech našich scénách. Ve Stavov-
ském divadle na Malé mořské víle úspěšného inscenačního 
týmu, choreografa Jana Kodeta a režijního tandemu SKUTR, 
se společně podíváme pod mořskou hladinu. Tam vedle ryb 
a delfínů žijí i zvláštní tvorové, mořské víly, jejichž princezna 
touží poznat svět a lidskou lásku. Na scéně zlaté kapličky se 
seznámíme s tvorbou světoznámého choreografa španělské-
ho původu Nacha Duata v jeho večeru nazvaném Multiplicity. 
Forms of Silence and Emptiness. Za tímto poněkud filozofic-
kým názvem se skrývá pocta Johannu Sebastianu Bachovi. 
Divadelní sezonu uzavřeme taneční novinkou Petra Zusky, 
která navazuje na úspěšnou inscenaci Sólo pro tři a přináší 
na jeviště Nové scény hudbu dvou zpívajících básníků, 
Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek. Přijďte s námi strávit tři 
nezapomenutelné večery ve společnosti baletu.  
Netančíme pro sebe, tančíme pro vás!

1 Malá mořská víla čt 10.11.2016 19.00 STD
2 Nacho Duato čt 02.03.2017 19.00 ND
3 Sólo pro nás dva čt 15.06.2017 20.00 NS

Cena – A: 4 990 Kč

Činoherní premiéry – ČP
Sedm premiérových večerů s našimi hereckými hvězdami 
vás čeká v této skupině, která přinese vyváženou směsici kla-
siky i moderního divadla. Hra Dotkni se vesmíru a pokračuj 
vznikla přímo pro Novou scénu a v tiché úctě k podivuhodné 
životní cestě Iljy Ripse. Jedinou premiérou v historické budo-
vě Národního divadla bude Pýcha a předsudek, dramatizace 
slavného románu nejen o rodinných vztazích. Novelu Spalo-
vač mrtvol Ladislava Fukse známe především z jejího filmo-
vého zpracování. Příběh o vojákovi z první světové války, dnes 
zaměstnanci krematoria, má však více rovin a jeho sdělení 
je v mnohých ohledech aktuální i dnes. Je láska pouze do-
ménou mládí, a nebo jsme každý z nás tak trochu opouštějící 
Nevěstou či zrazeným Ženichem? Nejen tyto otázky si klade 
Lorcova Krvavá svatba, hra o vášni a milostné touze. Druhá 

premiéra na Nové scéně bude inspirována věčným tématem, 
totiž ženou. Žena může být vnímána mnoha způsoby. Některé 
z nich předvedou členové činoherního souboru s tanečníky 
skupiny 420PEOPLE. Poslední premiéra nové sezony připo-
mene odkaz jednoho z nejvýraznějších českých dramatiků, 
Václava Klimenta Klicpery. 

1
Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

čt 03.11.2016 20.00 NS

2 Pýcha a předsudek čt 24.11.2016 19.00 ND
3 Spalovač mrtvol čt 15.12.2016 19.00 STD
4 Krvavá svatba čt 16.03.2017 19.00 STD

5
Křehkosti, tvé jméno  
je žena

čt 11.05.2017 20.00 NS

6 Mlynářova opička čt 25.05.2017 19.00 Std

Cena – A: 3 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Exclusive I – EX1
Tato skupina přináší čtyři setkání s nejoblíbenějšími před-
staveními všech žánrů. Audience u královny, kterou uvádíme 
ve Stavovském divadle, se stala téměř přes noc bestselle-
rem. Diváci se mohou těšit nejen na atraktivní děj inspirovaný 
pravidelnými setkáními královny Alžběty II. s jejími premiéry, 
ale také na brilantní herecké výkony. Děj opery Juliette čes-
kého skladatele Bohuslava Martinů se odehrává v poetické 
a fantastické atmosféře snu knihkupce Michela hledajícího 
dívku, kterou zná zatím jen po hlase. Pýcha a předsudek bude 
jedinou premiérou, kterou činoherní soubor nastuduje přímo 
v Národním divadle. Na jeho prkna se původní dramatizace 
tohoto slavného díla dostane vůbec poprvé. Skupinu uzavře 
baletní zpracování nesmrtelného příběhu veronských 
milenců Romea a Julie, ve kterém vás osloví hudba Sergeje 
Prokofjeva a osobitá choreografie Petra Zusky.

1 Audience u královny čt 15.09.2016 19.00 STD
2 Juliette (Snář) pá 04.11.2016 19.00 ND
3 Pýcha a předsudek pá 13.01.2017 19.00 ND
4 Romeo a Julie – balet út 21.03.2017 19.00 HDK

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

Exclusive II – EX2
Sezonu zahájí baletní představení Čarodějův učeň, příběh 
na motivy lužické legendy o chlapci, který se přiblížil černé 
magii a nyní poznává nebezpečí vyplývající ze střetů s těmito 
záhadnými silami. Operní žánr je zastoupen dvěma díly, která 
zaznějí v rámci jednoho večera. Náměty obou oper jsou si 
na první pohled vzdálené, avšak mnohé je spojuje – nejen 
pohádkový žánr, ale i jejich téma a poselství. Jak asi probíhají 
pravidelné audience, na které si královna Alžběta II. zve své 
ministerské předsedy? Možnou odpověď naleznete na jevišti 
Stavovského divadla v jedné z nejoblíbenějších inscenací, 
v níž se můžete těšit na špičkové výkony herců. Novelu 
Spalovač mrtvol Ladislava Fukse známe především z jejího 
filmového zpracování. Příběh o vojákovi z první světové války, 
dnes zaměstnanci krematoria, má však více rovin a jeho 
sdělení je v mnohých ohledech aktuální i dnes. 

1 Čarodějův učeň so 08.10.2016 19.00 ND
2 Slavík/Jolanta út 21.02.2017 19.00 ND
3 Audience u královny čt 13.04.2017 19.00 STD
4 Spalovač mrtvol st 07.06.2017 19.00 STD

Cena – A: 2 990 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 090 Kč

Světové operní hvězdy – OHV  NOVINKA

Ve skupině čtyř operních představení vám s velkou radostí 
přinášíme setkání nejen s oblíbenými díly světové operní 
literatury, ale především s výjimečnými interprety, kteří se 
na jevišti Národního divadla představí. Titulní roli básníka 
Andrey Chéniera popraveného během francouzské revoluce 
ztvární ve stejnojmenné Giordanově opeře ázerbajdžánský 
tenorista Yusif Eyvazov. Ve Dvořákově pohádkové Rusalce 
nacházíme do obrazů zašifrované hluboké poselství o základ-
wním uspořádání sil, živlů, energií a vášní v přirozeném, tedy 
i lidském světě. V roli Prince se vám představí světoznámý 

polský tenorista Piotr Beczała. Poslední Čajkovského a první 
Stravinského opera pocházejí ze zcela odlišných hudebních 
světů – Jolanta se nese v duchu romantické noblesy, zatímco 
o dvacet let mladší Slavík v sobě spojuje kouzlo impresionis-
mu s expresionistickým výrazem. V roli hraběte Vaudémonta 
zde vystoupí ukrajinský tenorista Dmytro Popov. Verdiho 
La traviata nechybí na repertoáru snad žádného operního 
divadla. V Národním divadle v ústřední roli pařížské kurtizány 
Violetty uvidíte vycházející hvězdu sopránového oboru Juliu 
Novikovu.

1 Andrea Chénier po 30.01.2017 19.00 ND
2 Rusalka so 18.02.2017 19.00 ND
3 Slavík/Jolanta pá 10.03.2017 19.00 ND
4 La traviata st 05.04.2017 19.00 ND

Cena – A: 7 480 Kč, B: 4 980 Kč, C: 2 360 Kč

Ladíme spolu – ČFND 
V první části Zahajovacího večera si vyslechnete nezamě-
nitelný ruský houslový koncert Petra Iljiče Čajkovského 
v podání amerického houslového virtuosa a držitele Grammy 
Joshuy Bella. Ve druhé polovině koncertu pak zazní nejosob-
nější dílo Gustava Mahlera, někdy nazývané symfonií, jindy 
písňovým cyklem pro dva zpěváky a orchestr. Marek Eben se 
vám představí jako posluchačův průvodce po hudebních ga-
laxiích. Co do hudby vkládá skladatel, co hráči a co dirigent? 
Je partitura dogma, nebo si lze skladby nějak přizpůsobit? 
A jak se dá přivést orchestr k tomu, aby hrál, co dirigentovi 
na očích vidí? Do moderované první části jsou zapojováni 
dirigent i členové orchestru. Dvě návštěvy Národního divadla 
nabídnou setkání s atraktivními tituly italské a německé 
opery 19. století. Příběh o dvou lidech, kteří chtějí žít jen 
láskou a uměním a na svůj idealismus krutě doplatí, ožije 
v nové inscenační podobě Tosky v režii Arnauda Bernarda. 
Wagnerův Lohengrin, bájný příběh o „rytíři s labutí“ opatřený 
podmanivou romantickou hudbou, patří k interpretačně 
velmi náročným a zároveň divácky oblíbeným operním 
dílům. V duchu wagnerovského Gesamtkunstwerku nabídne 
nová inscenace velkolepý divadelní zážitek pro posluchačo-
vo ucho i oko. 

1
Zahajovací koncert  
121. sezony

pá 30.09.2016 19.30 DSR

2 Zkouška orchestru út 31.01.2017 19.30 DSR
3 Tosca st 19.04.2017 19.00 ND
4 Lohengrin st 14.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 4 980 Kč, B: 3 780 Kč, C: 2 090 Kč

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I – ROD1 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. Pokud 
chcete své nejmenší vzít poprvé do divadla, je tato skupina 
nejlepší volba. Sezonu zahájíte pohádkovým baletem Sněho-
vá královna britského choreografa Michaela Cordera. Vydejte 
se spolu s Kajem do mrazivého paláce, kde krutou kletbu 
může zlomit pouze síla pravé lásky! Další příběh vašeho 
předplatného bude o hledání. Malý princ Vladimíra Morávka 
naplno rozvine principy fascinující Laterny magiky a potěší 
všechny, kdo v divadle hledají poetiku i námět k zamyšlení. 
Třetí titul v řadě je Janáčkova opera Příhody lišky Bystroušky 
v režii Ondřeje Havelky. V hledišti Národního divadla prožijete 
společně s chytrou Bystrouškou celý liščí život, zasmějete 
se i dojmete. Vánoční náladu vám na půdě Národního divadla 
připomene pohádkový příběh v režii uměleckého šéfa Baletu 
Národního divadla Petra Zusky. Ve světě andělů a čertů se na-
jde místo i pro kouzelnou betlémskou hvězdu, vánoční strom, 
louskáček, ale hlavně pro humor a láskyplné kouzlo Vánoc.

1 Sněhová královna so 03.09.2016 14.00 ND
2 Malý princ so 15.10.2016 14.00 NS
3 Příhody lišky Bystroušky so 05.11.2016 14.00 ND
4 Louskáček a Myšák Plyšák so 14.01.2017 14.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190, Kč, C: 690 Kč

Předplatné 2016/2017
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PŘEDPLATNÉ 2016/17

Rodinné divadlo odpolední II – ROD2 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. Tato 
skupina je vhodná zvláště pro rodiny s malými školáky. První 
představení se koná v adventním období, které v Národním 
divadle každoročně ovládá Čajkovského pohádkový balet 
Louskáček. Můžete se těšit na inscenaci, jejímž tvůrcem je 
umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska. Na jevišti 
Stavovského divadla vás čeká oblíbená opera Kouzelná flétna 
W. A. Mozarta, ve které se snoubí pohádkové i komické prvky 
s tajuplnou symbolikou. Barvitou režii zajistil Vladimír Morá-
vek. Na jaře zhlédnete romantickou operu skladatele Engel-
berta Humperdincka Jeníček a Mařenka napsanou na motivy 
pohádky bratří Grimmů. Dětským publikem oceňovanou 
pohádkovou inscenaci režíroval Matěj Forman a uplatnil 
v ní své zkušenosti s kočovným divadlem. Sezonu zakončíte 
ve Stavovském divadle na baletu z mořského světa, který 
stejně jako lidský svět na souši ovládá láska a touha. Můžete 
se těšit na osvědčený inscenační tým – režijní tandem SKU-
TR, choreografa Jana Kodeta, hudebního skladatele Zbyňka 
Matějů a jejich Malou mořskou vílu.

1
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 10.12.2016 14.00 ND

2 Kouzelná flétna ne 08.01.2017 17.00 STD
3 Jeníček a Mařenka ne 02.04.2017 17.00 HDK
4 Malá mořská víla so 24.06.2017 14.00 STD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190, Kč, C: 690 Kč

Rodinné divadlo odpolední III – ROD3
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let. Skupinu, která je 
vhodná pro dospívající a dospělé, zahájí aktuálně nejžádanější 
komedie Národního divadla, Audience u královny. Iva Janžuro-
vá jako královna Alžběta II. přivítá postupně všechny své pre-
miéry na pravidelně konané konzultaci a ukáže nám britskou 
politiku z jiného úhlu. Pohádková opera Jeníček a Mařenka 
je dílem skladatele Engelberta Humperdincka podle příběhu 
bratří Grimmů. Režie se ujal Matěj Forman, dobře známý 
našemu publiku jako spoluautor magických scénografií něko-
lika inscenací Národního divadla. Činoherní titul Modrý pták 
pochází z pera vlámského symbolisty Maurice Maeterlincka. 
Jen na cestě může ústřední dvojice pochopit, že mezilidské 
vztahy a vzájemný soucit jsou tím, co nám přinese vytoužené 
štěstí. Žánr Laterny magiky je v této skupině zastoupen 
nestárnoucím hitem multimediálního divadla, Kouzelným cir-
kusem. Na závěr sezony uvidíte taneční novinku v choreografii 
Petra Zusky, která navazuje na úspěšnou inscenaci Sólo pro tři 
a přináší na jeviště Nové scény hudbu dvou zpívajících básníků, 
Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek. 

1 Audience u královny ne 11.12.2016 14.00 STD
2 Jeníček a Mařenka ne 05.02.2017 17.00 HDK
3 Modrý pták ne 12.03.2017 14.00 STD
4 Kouzelný cirkus so 27.05.2017 17.00 NS
5 Sólo pro nás dva so 18.06.2017 16.00 NS

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 390 Kč, C: 890 Kč

Rodinné divadlo odpolední IV – ROD4
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. Rodinnou 
skupinu vhodnou pro školáky zahájí symbolistická pohádka 
o touze po neuchopitelném štěstí, modrém ptáku. Druhý 
titul, Čarodějův učeň, vás přenese do lužickosrbské legendy 
17. století. Společně s chlapcem Krabatem poznáte kouzlo 
čarovného mlýna a jeho Mistra a zjistíte, zda je láska silnější 
než černá magie. Na jaře se společně se souborem Činohry 
a režijním tandemem SKUTR vydáte na svatbu, kde mezi 
nevěstu a ženicha vstoupí třetí osoba a zvrátí osudy i zažité 
představy všech zúčastněných. Druhý taneční titul pochází 
z dílny choreografa Petra Zusky a přinese do hlediště Ná-
rodního divadla hudbu Jacquese Brela, Vladimira Vysockého 
a Karla Kryla. Divadelní sezonu uzavřete s pohádkovou 
operou Jeníček a Mařenka v režii Matěje Formana. Na jevišti 
krásného Hudebního divadla Karlín uvidíte loutkáře, pejska, 
tajuplné obyvatele lesa i zlou ježibabu. 

1 Modrý pták ne 25.09.2016 14.00 STD
2 Čarodějův učeň ne 20.11.2016 14.00 ND
3 Krvavá svatba ne 30.04.2017 14.00 STD

4
Brel – Vysockij –  
Kryl/Sólo pro tři

so 20.05.2017 14.00 ND

5 Jeníček a Mařenka ne 18.06.2017 11.00 HDK

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední V – ROD5
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. Tuto skupi-
nu ocení milovníci divadla, kteří chtějí ochutnávku z každého 
žánru. První představení je velkolepý romantický balet La 
Bayadère, který vypráví příběh o odvážné chrámové tanečnici 
z orientálního indického prostředí. Činohra je zastoupena 
symbolistní pohádkou Maurice Maeterlincka o hledání zá-
zračného modrého ptáka po cestách i necestách. Na putování 
se vydáte i s dalším titulem, Mozartovou Kouzelnou flétnou, 
kde se společně s princem Taminem a veselým ptáčníkem 
Papagenem pokusíte osvobodit krásnou princeznu Paminu. 
V adventním čase vás v hledišti Národního divadla okouzlí 
krásná Čajkovského hudba a příběh plný kouzel zimy v cho-
reografii Petra Zusky. Kdo pomůže rozlousknout kouzelné 
oříšky? Operní inscenace Popelka Gioachina Rossiniho před-
staví známou pohádkovou postavu v novém světle. Přijďte se 
pobavit! Na závěr sezony vás čeká Malý princ v režii Vladimí-
ra Morávka s jedinečnými principy Laterny magiky. 

1 La Bayadère so 17.09.2016 14.00 ND
2 Modrý pták ne 16.10.2016 14.00 STD
3 Kouzelná flétna so 19.11.2016 14.00 STD

4
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 10.12.2016 18.00 ND

5 Popelka ne 05.02.2017 17.00 STD
6 Malý princ ne 05.03.2017 17.00 NS

Cena – A: 2 290 Kč, B: 1 690 Kč, C: 950 Kč

Rodinné divadlo odpolední VI – ROD6
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. Skupinu 
vhodnou pro školáky zahájí hra Maurice Maeterlincka 
o hledání zázračného modrého ptáka. Společně s hlavními 
postavami Mytyl a Tyltylem se vydáte na výpravu, na jejímž 
konci čeká překvapivé zjištění. Těšit se můžete také na balet 
Malá mořská víla v choreografii Jana Kodeta a režii úspěš-
ného tandemu SKUTR. Ve Stavovském divadle prožijete 
odpoledne s prazvláštními obyvateli moře – mořskými vílami, 
z nichž ta nejlíbeznější je ochotna obětovat kvůli opravdové 
lásce, lidskému princi, i svůj život. Operní žánr v této skupině 
zastupuje nejznámější kouzelná pohádková a filozofická 
opera W. A. Mozarta. Nechejte se ovládnout Královnou noci 
a zasmějte se s ptáčníkem Papagenem! Soubor Baletu 
vás zavede do mrazivé říše kruté Sněhové královny, která 
očarovala malého Kaje. Je Gerdina láska natolik silná, aby 
ho vysvobodila? Na jevišti Nové scény vás čeká Malý princ 
režiséra Vladimíra Morávka v krásném zpracování multime-
diálního divadla – Laterny magiky. Chybět nebude ani liška, 
letec a neobyčejní obyvatelé sedmi planet. Na závěr sezony 
pro vás herci Národního divadla zahrají Mlynářovu opičku, 
na míru šitou hru Milana Šotka podle předlohy V. K. Klicpery 
v režii Štěpána Pácla. Ani tady nebude chybět to, co každý 
divák očekává: typické klicperovské kuklení, situační vtipy 
a jedinečný jazykový humor.

1 Modrý pták ne 20.11.2016 14.00 STD
2 Malá mořská víla so 28.01.2017 14.00 STD
3 Kouzelná flétna ne 26.02.2017 14.00 STD
4 Sněhová královna so 18.03.2017 14.00 ND
5 Malý princ so 06.05.2017 17.00 NS
6 Mlynářova opička so 17.06.2017 14.00 STD

Cena – A: 2 190 Kč, B: 1 490 Kč, C: 890 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII – ROD7 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. Skupina 
je vhodná pro naše nejmenší diváky i menší školáky. Zahájí 
ji soubor Laterny magiky s Exupéryho pohádkou pro děti 
i dospělé, Malým princem. Příběh prince, který přistane 
uprostřed pouště a odhaluje zde postupně svoje dobrodruž-
ství, režíroval Vladimír Morávek. S dalším titulem skupiny 
se dostanete do čarovného mlýna, kde se mladí chlapci učí 
černé magii. Propadne jí i hlavní hrdina Krabat, nebo dá před 
mocí a sílou přednost lásce? Čarodějova učně režírovalo 
úspěšné duo SKUTR, autorem choreografie je Jan Kodet. 
Stejný tvůrčí tým pro vás připravil i inscenaci z podmořského 
světa plného delfínů a zvláštních stvoření – mořských víl. 
V hledišti Stavovského divadla zažijete touhu po poznání 
i bolest z nešťastné lásky. Skupinu uzavře pohádková opera 
Engelberta Humperdincka v režii Matěje Formana. Můžete se 
těšit na oblíbený příběh dětí zatoulaných v lese, potměšilou 
ježibabu a lesní zvířata, ale i hodnou vílu, roztomilého pejska 
a skupinu akrobatů.

1 Malý princ ne 18.09.2016 17.00 NS
2 Čarodějův učeň ne 23.10.2016 14.00 ND
3 Malá mořská víla ne 13.11.2016 14.00 STD
4 Jeníček a Mařenka ne 05.02.2017 11.00 HDK

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 090 Kč, C: 690 Kč

Rodinné divadlo odpolední VIII – ROD8 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. V tanečním 
představení Čarodějův učeň choreograf Jan Kodet  
a režiséři Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka (SKUTR) oživují 
příběh chlapce, který se v čarovném mlýně utká se záhad-
nými silami černé magie. Jakkoli se zdá být příběh tajemný, 
zažijete dojetí z vítězství lásky nad touhou po neomezené 
moci. Druhé představení přinese operní pohádku Jeníček 
a Mařenka, kterou napsal skladatel Engelbert Humperdinck 
na motivy příběhu bratří Grimmů. V režii Matěje Formana 
tu uvidíte vše, co do správné pohádky patří – zatoulané děti, 
pohádkový les, zlou ježibabu i loutkáře.

1 Čarodějův učeň so 08.10.2016 15.00 ND
2 Jeníček a Mařenka ne 02.04.2017 11.00 HDK

Cena – A: 890 Kč, B: 690 Kč, C: 390 Kč

Rodinné divadlo večerní – ROV 
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let. Večerní rodinná 
skupina začne nejznámější českou operou Bedřicha Smetany 
Prodaná nevěsta. Oblíbená klasika vás přivítá na scéně Ná-
rodního divadla v inscenaci režírované Magdalenou Švecovou 
s nadsázkou, inteligentním vtipem a něhou. Další titul je 
Mozartova komedie Figarova svatba. V této opeře o žárlivosti 
a lásce je Mozartem mistrovsky zpracována celá galerie 
postav a postaviček v čele s panským sluhou a vtipálkem 
Figarem. Romeo a Julie, Shakespearovi nesmrtelní milenci 
z Verony, se stali inspirací pro nekonečnou řadu umělců. 
Jedním z jejich nejkrásnějších hudebních portrétů je opera 
Charlese Gounoda. Velkolepý balet choreografa Javiera Tor-
rese La Bayadère vypráví příběh chrámové tanečnice Nikie, 
která se nešťastně zamiluje do prince Solora. Okolnosti jejich 
vztahu nepřejí a dovedou prince až k porušení přísahy věčné 
lásky. Skupinu uzavře Dvořákova opera Jakobín. Podstatnou 
roli v příběhu hraje láskyplný vztah Čechů k hudbě, která 
svou vřelostí a něhou dokáže obměkčit i nejzatvrzelejší srdce 
a otevřít tak cestu ztracenému synovi ke svému otci.

1 Prodaná nevěsta út 11.10.2016 19.00 ND
2 Le nozze di Figaro út 31.01.2017 19.00 STD
3 Romeo a Julie – opera út 07.03.2017 19.00 HDK
4 La Bayadère pá 07.04.2017 19.00 ND
5 Jakobín pá 26.05.2017 19.00 ND

Cena – A: 2 590 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 290 Kč

STUDENTSKÁ SKUPINA
Tato skupina je otevřena všem. Studenti středních a vysokých 
škol ji mohou zakoupit s 50% slevou. Prokázání nároku na slevu 
může hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Národní divadlo studentům – NDS
Tato skupina nabízí divákům jak klasické náměty a tituly, tak 
díla, která se na divadelních jevištích objevují spíše zřídka. 
Návštěva Národního divadla nabídne unikátní setkání s čes-
kou hudbou v opeře Juliette Bohuslava Martinů o básníku 
Michelovi, který hledá dívku, již zatím zná pouze po hlase. 
Dílo jedné z nejzásadnější postav hudby 2. poloviny 20. stole-
tí, skladatele Steva Reicha, se do Národního divadla dostává 
poprvé. Opera Tři příběhy je inspirována fenomény lidského 
pokroku, které se mohou obrátit proti přírodě i lidstvu samot-
nému. Předlohu pro svou poslední operu našel Leoš Janáček 
v Dostojevského románu, ve kterém autor čerpá z vlastních 
zkušeností politického vězně v sibiřském lágru. Milostným 
příběhem z pera Williama Shakespeara se nechal inspirovat 
Sergej Prokofjev. Romeo a Julie patří mezi stálice baletního 
repertoáru všech významných divadel. Vy se můžete těšit 
na prvotřídní výkony tanečníků v choreografickém zpracování 
Petra Zusky. Manon Lescaut Vítězslava Nezvala je jedním 
z příběhů nevěrné a přitom oddané lásky, plný napínavých 
zvratů a okouzlujícího rytířského světa. 
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1 Juliette (Snář) st 26.10.2016 19.00 ND
2 Tři příběhy po 12.12.2016 20.00 NS
3 Z mrtvého domu st 18.01.2017 19.00 ND
4 Romeo a Julie – balet po 10.04.2017 19.00 HDK
5 Manon Lescaut so 03.06.2017 19.00 ND

Cena běžná – A: 1 880 Kč, B: 1 280 Kč, C: 880 Kč 
Cena studentská – A: 940 Kč, B: 640 Kč, C: 440 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.

Seniorský cyklus I – SEN1 
Doporučujeme abonentům původních skupin Národní divadlo 
seniorům I a II – SE1 a SE2, kterým skupinu přednostně 
prodáváme od 29. 2. do 13. 3. 2016. Večer patřící hudbě 
slavných ruských skladatelů kombinuje dvě opery se zdán-
livě odlišnými náměty. Čajkovského Jolanta a Stravinského 
Slavík však v sobě nesou pohádkové motivy a poselství, které 
k pohádkám neodmyslitelně patří. Námět k La traviatě nalezl 
Giuseppe Verdi v Dumasově románu Dáma s kaméliemi. Při 
poslechu operního zpracování milostného příběhu pařížské 
kurtizány Violetty a Alfreda Germonta vás osloví mnohé 
známé melodie. Hold tanci – tak by se také dala nazvat 
inscenace Nacha Duata, osobnosti světové choreografie. 
Dílo je složeno ze dvou kontrastních částí, rychlé a duchovní 
až mystické, které choreograficky zpracovávají nejznámější 
skladby Johanna Sebastiana Bacha. Operní jednoaktovky Mě-
síc a Chytračka autora světoznámé kantáty Carmina Burana 
Carla Orffa vypráví formou zábavného lidového divadla dvě 
pohádky bratří Grimmů.

1 Slavík/Jolanta pá 09.09.2016 17.00 ND
2 La traviata po 09.01.2017 17.00 HDK
3 Nacho Duato ne 05.03.2017 15.00 ND
4 Chytračka/Měsíc ne 23.04.2017 17.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

Seniorský cyklus II – SEN2
Doporučujeme abonentům původních skupin Národní divadlo 
seniorům I a II – SE1 a SE2, kterým skupinu přednostně 
prodáváme od 29. 2. do 13. 3. 2016. Skupinu zahájí Verdiho 
operní zpracování Macbetha, oblíbeného Shakespearova ná-
mětu o touze po moci, bezuzdné ctižádosti a záhadné věštbě. 
Příběh o dvou lidech, kteří chtějí žít jen láskou a uměním 
a na svůj idealismus krutě doplatí, ožije v nové inscenač-
ní podobě Pucciniho opery Tosca. Shakespearovo drama 
o veronských milencích Romeovi a Julii inspirovalo mimo jiné 
také francouzského básníka Gerarda de Nervala. Na motivy 
jeho básnického zpracování slavného námětu pak Charles 
Gounod zkomponoval operu, která vás osloví svými působivý-
mi melodiemi. Inscenace Nacha Duata je oslavou mistrovství 
hudby, ale i virtuozity baletního umění. Dílo je složeno ze 
dvou částí, v té první, rychlé, dominuje bohatství choreogra-
fických variant, které vycházejí z různých hudebních úryvků 
Bachovy hudby včetně slavných Goldbergovských variací, 
části Braniborské koncertu, jeho sonát a varhanního koncer-
tu. Druhá část je založena pouze na Bachově Umění fugy. Tato 
pasáž odráží náladu smrti, která ostře kontrastuje s rychle se 
rozvíjející první částí.

1 Macbeth st 04.01.2017 17.00 ND
2 Tosca so 04.03.2017 14.00 ND
3 Romeo a Julie – opera út 25.04.2017 17.00 HDK
4 Nacho Duato so 13.05.2017 14.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

Seniorský cyklus III – SEN3
Původně skupina Národní divadlo seniorům III – SE3. 
Světoznámá operní verze Beaumarchaisovy „zakázané“ 
hry Figarova svatba je neodmyslitelně spjata s Prahou, kde 
zažila obrovský úspěch. V této opeře o žárlivosti a lásce je 
Mozartem mistrovsky zpracována celá galerie postav v čele 
s panským sluhou a vtipálkem Figarem. Vánoční čas vám 
na půdě Národního divadla zpříjemní pohádkový příběh 
v choreografii uměleckého šéfa Baletu Národního divadla 
Petra Zusky, ve kterém se ve světě andělů a čertů najde mís-
to i pro kouzelnou betlémskou hvězdu, vánoční strom, lous-
káček, ale hlavně pro humor a láskyplné kouzlo Vánoc. Znáte 

ikoničtější příběh nešťastné lásky než ten o Romeovi a Julii? 
Do operní podoby jej převedl francouzský skladatel Charles 
Gounod. Nejznámější text vlámského symbolisty Maurice 
Maeterlincka je jednou z nejpůsobivějších alegorií světové 
literatury, a proto promlouvá jak k dospělému, tak dětskému 
divákovi. Jiskřivý, zábavný a působivý román Jane Austenové 
dává v jevištní verzi zazářit dámské i pánské části souboru 
Činohry ND a inteligentní humor, jímž autorka strhuje čtenáře 
už dvě stě let, do divadla přiláká ženy… i muže.

1 Le nozze di Figaro so 17.09.2016 14.00 STD

2
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 07.01.2017 14.00 ND

3 Romeo a Julie – opera ne 19.02.2017 16.00 HDK
4 Modrý pták ne 23.04.2017 14.00 STD
5 Pýcha a předsudek ne 14.05.2017 14.00 ND

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 390 Kč, C: 690 Kč

Seniorský cyklus IV – SEN4
Původně skupina Národní divadlo seniorům IV – SE4. Jímavá 
Verdiho opera La traviata romanticky idealizuje nešťastnou 
lásku Violetty k Alfrédovi a oslovuje především hlubokou 
a emotivní lyrikou. V tanečním představení Čarodějův učeň 
tvůrci oživují téma staré legendy o nebezpečí střetů se zá-
hadnými silami, které dokážou poblouznit i fascinovat. Ideální 
směs vídeňského šarmu, humoru a nepřekonatelné radosti 
ze života, to jsou přednosti Straussovy operety Netopýr, která 
se zabydlela na jevištích takřka celého světa. Vizuálně pohy-
bová inscenace Human Locomotion za pomoci principů La-
terny magiky nechává diváky nahlédnout Muybridgeův životní 
příběh. Nesmrtelný příběh o lásce prince Siegfrieda a něžné 
princezny Odetty, kterou zlý Rudovous proměnil v labuť, se 
pro veřejnost stal synonymem klasického tance. Othello je 
jednou z nejproslulejších tragédií Williama Shakespeara. 
Sugestivní příběh o lásce, žárlivosti a intrikách ztvárnil 
na prknech Stavovského divadla režisér Daniel Špinar. 

1 La traviata po 26.09.2016 19.00 HDK
2 Čarodějův učeň ne 23.10.2016 19.00 ND
3 Netopýr út 06.12.2016 19.00 HDK
4 Human Locomotion so 07.01.2017 20.00 NS
5 Labutí jezero st 26.04.2017 19.00 ND

6
Othello, benátský  
mouřenín

čt 15.06.2017 19.00 STD

Cena – 2 790 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 090 Kč

Seniorský cyklus V – SEN5
Původně skupina Národní divadlo seniorům V – SE5. Příběh 
výjimečné ženy a oblíbené spisovatelky oslovil jednu z nej-
uváděnějších českých dramatiček Lenku Lagronovou. Ta se 
na Boženu Němcovou snaží nahlížet optikou dneška, jako 
na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha ohledech složitou. 
Do Národního divadla se můžete těšit na Strakonického du-
dáka, půvabnou pohádku, ve které se prolínají reálné, typicky 
české postavy s tajemnou říší přírody, se světem nadpřiro-
zených sil. Je to také národní mýtus, součást naší společné 
paměti – vypráví o našich kořenech. Shakespearovský námět 
přinese taneční zpracování příběhu milenců Romea a Julie 
s hudbou Sergeje Prokofjeva. Osobitý pohled na tento ar-
chetypální příběh nabízí choreografie Petra Zusky. Milostnou 
tragédii vystřídá pohádková opera Jeníček a Mařenka, která 
je společným dílem Engelberta Humperdincka a jeho sestry 
Adelheid Wetteové. V inscenaci, kterou přenášíme do Hu-
debního divadla Karlín, se kloubí vznešená hudba s kousky 
akrobatů, loutkářů a herců, které potěší dospělé i dětské 
diváky, operní znalce i ty, kdo přijdou do opery poprvé.

1 Jako břitva (Němcová) so 01.10.2016 14.00 STD
2 Strakonický dudák ne 06.11.2016 14.00 ND
3 Romeo a Julie – balet ne 12.02.2017 14.00 HDK
4 Jeníček a Mařenka ne 05.03.2017 11.00 HDK

Cena – A: 1390 Kč, B: 990 Kč, C: 590 Kč 

OPERNÍ SKUPINY

Pro milovníky opery I – O1
Původně skupina To nejnovější z opery – ON. Cyklus šesti 
operních večerů zahájí Madama Butterfly, jedna z nejzná-
mějších Pucciniho oper o nešťastné lásce japonské gejši 
k americkému námořnímu důstojníkovi. Autor se v tomto 
případě vzdal složitého děje a hlučných dramatických udá-
lostí a v ryze komorním příběhu vsadil na psychologii postav. 
Operní jednoaktovky Carla Orffa vypráví formou zábavného 
lidového divadla dvě pohádky bratří Grimmů. Klasik italské 
komické opery Gaetano Donizetti si ve svém Poprasku 
v opeře dělá legraci z opery a jejích představitelů – předvádí 
operní soubor plný typických postaviček, jak zkouší jakousi 
vážnou operu. Romeo a Julie, Shakespearovi nesmrtelní mi-
lenci z Verony, se stali inspirací pro nekonečnou řadu umělců. 
Jedním z jejich nejkrásnějších hudebních portrétů je opera 
Charlese Gounoda. Kašlíkův Krakatit se vyznačuje dynamic-
kým scénářem spojujícím skutečný svět a svět přeludů, ost-
rým střihem a kontrastem a hudbou kombinující experimenty 
soudobé vážné hudby s jazzem či pop music. Sezonu završí 
nové nastudování Tosky, opery o slavné zpěvačce, jejím 
milenci a zákeřném policejním šéfovi, baronu Scarpiovi.

1 Madama Butterfly ne 18.09.2016 19.00 ND
2 Chytračka/Měsíc čt 03.11.2016 19.00 ND
3 Poprask v opeře pá 17.02.2017 19.00 STD
4 Romeo a Julie út 04.04.2017 19.00 HDK
5 Krakatit st 10.05.2017 19.00 ND
6 Tosca st 01.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 4 790 Kč, B: 3 490 Kč, C: 1 990 Kč

Pro milovníky opery II – O2
Původně skupina Večery v opeře – OV. Inspiraci pro svou 
poslední operu našel Leoš Janáček v Dostojevského Zápis-
cích z mrtvého domu. Do něj autor přetavil vlastní zkušenost 
politického vězně se sibiřským trestaneckým lágrem i se 
širokou škálou lidí odsouzených za nejrůznější zločiny. Nej-
slavnějším mileneckým příběhem o Romeovi a Julii se nechal 
kromě jiných inspirovat také francouzský skladatel Charles 
Gounod ve své stejnojmenné lyrické opeře. Operní pohádku 
Jeníček a Mařenka napsal skladatel Engelbert Humperdinck 
na motivy bratří Grimmů. Těšit se můžete na režii Matěje 
Formana, která svou výpravností zaujme i zkušené operní 
diváky. Donizettiho Poprask v opeře si dělá legraci z opery 
a zpěváků samotných – předvádí operní soubor plný typic-
kých postaviček (namyšlená primadona, zneuznaná zpěvačka 
vedlejších rolí, neschopný tenor, nervózní autor …), jak zkouší 
vážnou operu. 100. výročí narození významného dirigenta 
a skladatele Václava Kašlíka oslaví Národní divadlo uvedením 
opery Krakatit na motivy románu Karla Čapka. Sezonu završí 
Nabucco, jedna z nejslavnějších oper italského skladatele 
Giuseppa Verdiho.

1 Z mrtvého domu út 06.12.2016 19.00 ND
2 Romeo a Julie út 07.02.2017 19.00 HDK
3 Jeníček a Mařenka ne 05.03.2017 17.00 HDK
4 Poprask v opeře pá 07.04.2017 19.00 STD
5 Krakatit čt 18.05.2017 19.00 ND
6 Nabucco pá 17.06.2017 19.00 HDK

Cena – A: 4 490 Kč, B: 3 290 Kč, C: 1 960 Kč

Pro milovníky opery III – O3
Původně skupina Světové operní hity – OH. Cyklus pěti 
operních představení zahájí Mozartův singspiel o princi 
Taminovi, který za pomoci kouzelné flétny a komického 
společníka Papagena hledá cestu k princezně Pamině, dceři 
Královny noci. Puccini se v opeře Madama Butterfly vzdal 
složitého děje a hlučných dramatických událostí a v tomto 
ryze komorním díle vsadil na psychologii postav, kterou jeho 
hudba rozkrývá do nejmenších detailů. Tragický milostný 
příběh gejši Cio-Cio-San a plukovníka Pinkertona vás zavede 
do exotického prostředí Japonska. Kontrast k intimnímu rázu 
Madama Butterfly nabídne opera o slavné zpěvačce Tosce, 
jejím milenci, malíři Cavaradossim, a zákeřném policejním 
šéfovi, baronu Scarpiovi. Janáčkovu slavnou „filosofickou 
revue“ o zvířatech a lidech, o touze, zklamání ze života 
i moudrém smíření s věčnou přírodou na jeviště Národního 
divadla přenesl režisér Ondřej Havelka s citem pro předlohu 
i její operní zpracování. Sezonu uzavře Wagnerův příběh 
bájného rytíře Lohengrina, který přichází do světa lidí, aby 
zachránil čest Elsy z Brabantu.

 www.predplatnend.cz
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1 Kouzelná flétna čt 22.09.2016 19.00 StD
2 Madama Butterfly ne 27.11.2016 19.00 ND
3 Příhody lišky Bystroušky st 11.01.2017 19.00 ND
4 Tosca pá 17.03.2017 19.00 ND
5 Lohengrin so 17.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 3 890 Kč, B: 2 890 Kč, C: 1 690 Kč

Operní odpoledne – OO
Námět roztomilé pohádkové opery Čert a Káča vychází ze 
stejnojmenné pohádky Boženy Němcové o drzé a nebojácné 
Káče, vychytralém ovčáku Jirkovi a oklamaném čertu Marbu-
elovi. Dvořákovo mistrné hudební zpracování spojující lidové 
a humorné prvky s lyrickými a fantastickými trefně doplňuje 
scéna a kostýmy Adolfa Borna. V nejznámějším Mozartově 
singspielu o princi Taminovi, který za pomoci kouzelné flétny 
a komického společníka Papagena hledá cestu k princezně 
Pamině, vystupují vedle postav ze světa lidí také různé 
pohádkové bytosti a zvířata a své uplatnění nacházejí i efekty 
jevištních mašinérií. Opera na námět oblíbené pohádky 
bratří Grimmů je dílem sourozenců, skladatele Engelberta 
Humperdincka a jeho sestry Adelheid Wetteové. Inscenační 
tým režiséra Matěje Formana vytvořil kouzelnou pohádkovou 
inscenaci, ve které se kloubí vznešená hudba s kousky akro-
batů, loutkářů a herců a které potěší dětské i dospělé diváky.

1 Čert a Káča so 10.09.2016 11.00 ND
2 Kouzelná flétna ne 18.12.2016 17.00 STD
3 Jeníček a Mařenka ne 14.05.2017 17.00 HDK

Cena – A: 1 490 Kč, B: 1 090 Kč, C: 890 Kč

Nová opera – NO NOVINKA

Série čtyř představení seznámí diváky se soudobou 
komorní operou a přivádí je do prostoru Nové scény, která 
k podobným unikátním projektům přímo vybízí. Současný 
mladý český skladatel a dirigent Jan Kučera patří k oddaným 
obdivovatelům kultovního rozhlasového seriálu Rodinka aneb 
Byli jsme a budem (později Tlučhořovi). Rudá Marie, černá, či 
spíše rudá operní groteska byla v roce 2015 uvedena ve svě-
tové premiéře. Tvorbu slavného průkopníka minimalistické 
hudby Steva Reicha přiblíží tříaktová video-opera Tři příběhy 
o fenoménech lidského pokroku, které se mohou obrátit proti 
přírodě i lidstvu samotnému. Dvě extravagantní skladby 
Dmitrije Šostakoviče dávají jednu z možných odpovědí 
na otázku, o čem má být opera poté, co definitivně skončila 
epocha romantismu. Z ambiciózní avantgardní opery Orango 
o polidštění opice zůstal jen výmluvný fragment. Antiforma-
listický jarmark je pak Šostakovičovým hořce groteskním 
protestem proti vládě hlupáků nejen v sovětské kultuře. 
Na objednávku přichází do Národního divadla český skladatel 
a bývalý držitel Fulbrightova stipendia na Kolumbijské uni-
verzitě Jiří Kadeřábek s operou Žádný člověk.

1 Rudá Marie ne 06.11.2016 20.00 NS
2 Tři příběhy ne 18.12.2016 20.00 NS

3
Orango/Antiformalistický 
jarmark

čt 02.02.2017 20.00 NS

4 Žádný člověk po 03.04.2017 20.00 NS

Cena – A: 990 Kč, B: 890 Kč, C: 790 Kč

BALETNÍ SKUPINY

Pro milovníky baletu I – B1
Skupina pro milovníky tanečního umění přináší nejnovější 
choreografie Baletu Národního divadla. Jako první uvidíte 
triptych Vertigo tří věhlasných choreografů – Radu Poklitaru, 
Maura Bigonzettiho a Alexandra Ekmana. Prostor Nové scény 
rozezvučí např. tóny Bacha, Šostakoviče nebo Schuberta, 
zažijete večer oslavující umění tance a možnost přiblížit se 
fyzické dokonalosti. Malá mořská víla úspěšného inscenační-
ho týmu – hudebního skladatele Zbyňka Matějů, choreografa 
Jana Kodeta a režisérů SKUTR – touží v království svého otce 
poznat lidský svět a zažít lidskou lásku. Obojí se jí povede, ale 
za jakou cenu? Nacho Duato je jméno světoznámého choreo-
grafa španělského původu, jehož stěžejní kus s názvem Mul-
tiplicity. Forms of Silence and Emptiness na Bachovu hudbu 
vám přinášíme na scéně Národního divadla. Sezonu uzavře 
nová choreografie Petra Zusky Sólo pro nás dva. Právě deset 
let po uvedení veleúspěšné inscenace Sólo pro tři přichází 
čas pro nové souvislosti a roviny. Naši tanečníci vám budou 
tančit na hudbu Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek.

1. Vertigo so 10.09.2016 20.00 NS
2. Malá mořská víla út 20.12.2016 19.00 STD
3. Nacho Duato ne 05.03.2017 19.00 ND
4. Sólo pro nás dva ne 18.06.2017 20.00 NS

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

Pro milovníky baletu II – B2
Druhá skupina pro milovníky baletu začíná velkolepým 
výpravným baletem La Bayadère mexického choreografa 
Javiera Torrese. Příběh odvážné chrámové tanečnice z ori-
entálního indického prostředí na hudbu Ludwiga Minkuse je 
plný barev a dramatických zvratů. Shakespearovu romantic-
kou tragédii zpracoval ve svém díle umělecký šéf Baletu Petr 
Zuska. Sugestivní Prokofjevova hudba dotváří dramatický 
příběh veronských milenců. NACHO DUATO: Multiplicity. 
Forms of Silence and Emptiness. Tak zní název stěžejního 
kusu z tvorby španělského choreografa Nacha Duata, jenž je 
oslavou tanečního umění. Titul je složen ze dvou částí, první, 
rychlá, vychází z úryvků Bachovy hudby, druhá, mystického 
charakteru, je založena na Bachově Umění fugy. Sezonu 
zakončíme novinkou Petra Zusky, která navazuje na úspěšný 
titul Sólo pro tři. Neměli by si ho nechat ujít ti diváci, pro které 
byl tento kultovní kus nepostradatelným divadelním zážitkem 
uplynulých deseti let. Tentokrát se bude tančit a hrát na Nové 
scéně na hudbu Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek.

1. La Bayadère čt 15.09.2016 19.00 ND
2. Romeo a Julie po 16.01.2017 19.00 HDK
3. Nacho Duato čt 23.03.2017 19.00 ND
4. Sólo pro nás dva út 20.06.2017 20.00 NS

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč 

ČINOHERNÍ SKUPINY

Pro milovníky činohry I–IV – Č1–4
Kombinaci klasiky a současného divadla nabízí čtyři skupiny 
pro milovníky činohry. Tvorba jedné z nejuváděnějších 
českých dramatiček Lenky Lagronové je našim divákům již 
dobře známá. Hra Jako břitva není jen popisnou biografií 
nejoblíbenější české spisovatelky. Autorka se snaží nahlížet 
na Boženu Němcovou optikou dneška, jako na umělkyni mi-
mořádnou, ale v mnoha ohledech složitou. Jedinou činoherní 
premiérou nové sezony na jevišti Národního divadla bude 
Pýcha a předsudek. Působivý román dá v jevištní verzi zazá-
řit dámské i pánské části souboru a inteligentní humor, jímž 
Austenová strhuje čtenáře už dvě stě let, do divadla přiláká 
ženy i muže. Příběh o někdejším vojákovi z první světové 
války, teď zaměstnanci krematoria a vzorném manželovi 
a otci Karlu Kopfrkinglovi je nejen hororem ze spalovny lidí, 
ale také groteskním obrazem rozkladu lidské osobnosti. Sen 
čarovné noci je klasický titul, který se na jeviště vrací s kaž-
dou generací. S fantastickou přehlídkou motivů, zápletek, 
záhad a tajemství se alespoň jednou za život musí potkat 
všichni skuteční divadelní nadšenci. Je láska pouze doménou 
mládí, a nebo je každý z nás tak trochu opouštějící Nevěstou 
či zrazeným Ženichem? Nejen tyto otázky si klade Lorcova 
Krvavá svatba, hra o vášni a milostné touze. 

Pro milovníky činohry I – Č1

1. Jako břitva (Němcová) út 01.11.2016 19.00 STD
2. Pýcha a předsudek ne 04.12.2016 19.00 ND
3. Spalovač mrtvol st 11.01.2017 19.00 STD
4. Sen čarovné noci st 15.03.2017 19.00 ND
5. Krvavá svatba čt 08.06.2017 19.00 STD

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 390 Kč, C: 790 Kč 

Pro milovníky činohry II – Č2

1. Jako břitva (Němcová) út 15.11.2016 19.00 STD
2. Spalovač mrtvol po 30.01.2017 19.00 STD
3. Krvavá svatba čt 23.03.2017 19.00 STD
4. Pýcha a předsudek ne 14.05.2017 19.00 ND
5. Sen čarovné noci po 19.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 390 Kč, C: 790 Kč 

Pro milovníky činohry III – Č3

1. Jako břitva (Němcová) út 13.12.2016 19.00 STD
2. Pýcha a předsudek po 23.01.2017 19.00 ND
3. Sen čarovné noci čt 09.02.2017 19.00 ND
4. Spalovač mrtvol po 27.03.2017 19.00 STD
5. Krvavá svatba po 22.05.2017 19.00 STD

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 390 Kč, C: 790 Kč 

Pro milovníky činohry IV – Č4

1. Pýcha a předsudek po 19.12.2016 19.00 ND
2. Jako břitva (Němcová) čt 26.01.2017 19.00 STD
3. Sen čarovné noci út 28.03.2017 19.00 ND
4. Spalovač mrtvol ne 14.05.2017 19.00 STD
5. Krvavá svatba út 27.06.2017 19.00 STD

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 390 Kč, C: 790 Kč 

Setkání s činohrou I – ČS1
Shakespearův poněkud chaotický příběh o událostech jedné 
noci, kdy každé usnutí a probuzení může přinést nový sen, 
patří mezi divadelní klasiku. Jenže kde takové sny končí 
– a co si z nich vlastně pamatujeme? Když se svět kolem 
nás roztočí, těžko říct, jaké jsou jeho hranice. Tři životní 
situace podané se syrovostí, intenzitou a naléhavostí, která 
bere dech, nabídne představení Spolu/Sami. Dramatizace 
slavného románu Pýcha a předsudek Jane Austenové se 
na prknech Národního divadla objeví vůbec poprvé v historii. 
Příběh z venkova ironicky líčí rodinné vztahy a stejně úsměv-
ně pojednává i ústřední problém – jak co nejrychleji a nej-
elegantněji provdat všechny dcery. Postavy ve hře Na moři, 
zírám nahoru svůj příběh zároveň vyprávějí i žijí, jejich životy 
se splétají a rozplétají a jejich vyprávění se nečekaně prolí-
nají. V Lorcově Krvavé svatbě se folklór mísí s avantgardou, 
tradiční svět svateb a nedotknutelných obřadů s vášnivostí 
okamžiku a nezachytitelnou láskou. Z díla českého klasika 
Klicpery sestavil Milan Šotek „fungl novou“ komedii, maje 
přitom na zřeteli konkrétní herce Národního divadla. Inscena-
ci uvedeme v místech, kde Klicpera sám s českou divadelní 
společností působil před dvěma sty lety. 

1. Sen čarovné noci čt 08.09.2016 19.00 ND
2. Spolu/Sami st 09.11.2016 20.00 NS
3. Pýcha a předsudek so 25.02.2017 19.00 ND
4. Na moři, zírám nahoru pá 17.03.2017 20.00 NS
5. Krvavá svatba ne 30.04.2017 19.00 STD
6. Mlynářova opička út 06.06.2017 19.00 STD

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 490 Kč, C: 990 Kč 

Setkání s činohrou II – ČS2
Nezvalovo veršované drama o krásné a nespoutané Manon 
Lescaut a rytíři des Grieux se objevuje na scéně Národ-
ního divadla vůbec poprvé, a to v režii Daniela Špinara. 
Mikve – prostor rituální lázně, v níž se věřící židovské ženy 
pravidelně očišťují – se ve hře současné izraelské dramatičky 
Hadar Galron stává místem střetu různých přístupů k víře 
i k životu. Jedna z nejuváděnějších českých dramatiček 
Lenka Lagronová se na Boženu Němcovou snaží nahlížet 
optikou dneška, jako na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha 
ohledech složitou. V textu Lorcovy Krvavé svatby se folklór 
mísí s avantgardou, tradiční svět svateb a nedotknutelných 
obřadů s vášnivostí okamžiku a nezachytitelnou láskou. 
Nevěsta ví, koho si má vzít, a Ženich se na svatbu připravuje 
se vší vážností. Setkání se soudobým divadlem nabídnou dvě 
představení na Nové scéně. Hra o světě vědy, spolku Sisyfos, 
o cestě z vrcholu až na samé dno a pak zas dál vzniká přímo 
pro prostor Nové scény a v tiché úctě k podivuhodné životní 
cestě Iljy Ripse. Jaké by to bylo, kdyby se člověk stal objek-
tem pokusných testů? Takovou otázku si klade inscenace 
Experiment myší ráj režiséra Jiřího Havelky.

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  Koncert 
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1. Manon Lescaut út 20.09.2016 19.00 ND
2. Mikve st 09.11.2016 19.00 STD
3. Jako břitva (Němcová) po 20.02.2017 19.00 STD
4. Krvavá svatba st 29.03.2017 19.00 STD

5. 
Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

út 02.05.2017 20.00 NS

6. Experiment myší ráj po 19.06.2017 20.00 NS

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 490 Kč, C: 990 Kč

Činohra na Nové scéně I – ČNS1 KOMORNÍ DRAMA

Komorní představení činoherního souboru vynikají preciz-
ním herectvím a neotřelými tématy. Tato skupina přinese 
v prvním představení pitoreskní pohled do současného 
světa, v němž vládnou mezilidským vztahům všudypřítomné 
informace. Další současná hra Dotkni se vesmíru a pokračuj 
nás přenese do světa chemie, vědy, ve které je těžké najít tu 
správnou cestu evoluce. Analýzy poukazují na znepokojivé 
souvislosti antické moudrosti, bible a genetiky. Zbývá jen 
rozhodnout, kdo je vyvolen vykročit novou cestou. Protknutí 
spletitých životních cest lidí v různých koutech světa před-
staví česká premiéra hry Na moři, zírám nahoru mladého 
australského dramatika Finegana Kruckemeyera. V žánru 
magického realismu je možné, že se postavy setkají, aby si 
vzájemně pomohly jít dál. Poslední představení je inspirová-
no věčným tématem, totiž ženou. Ta může být vnímána mno-
ha způsoby. Některé z nich předvedou členové činoherního 
souboru s tanečníky skupiny 420PEOPLE. Výjimečná česká 
herečka ve světě pohybu a zároveň ve světě mužů – i to je 
způsob, jak na Nové scéně vyzkoušet žánrové přesahy a naše 
herce vystavit zcela novým výzvám.

1. Láska a informace út 20.09.2016 20.00 NS

2. 
Dotkni se vesmíru  
a pokračuj

út 29.11.2016 20.00 NS

3. Na moři, zírám nahoru st 19.04.2017 20.00 NS

4. 
Křehkosti, tvé jméno  
je žena

út 06.06.2017 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

Činohra na Nové scéně II – ČNS2 KOMORNÍ DRAMA

Skupina představí divákům současné hry českých i světových 
autorů, které v nejednom případě vznikají přímo pro prostor 
jeviště pražské Nové scény. Drama Spolu/Sami současné 
německé autorky Anji Hillingové představuje příběh šesti lidí, 
kteří se jedné noci náhodně setkají v anonymitě velkoměsta, 
a jejich osudy se protnou. Ústřední postava hry Dotkni se 
vesmíru a pokračuj, biochemik AV ČR, dosáhl na metu nej-
vyšší – podařilo se mu objevit mechanismus vzniku nového 
druhu a tedy podstatu evoluce. Analýzy tohoto výzkumu 
však přinášejí znepokojivé výsledky. Kdo je vyvolen, aby 
vyzval lidstvo na novou cestu? Několik fragmentů ze života 
současného člověka, který je očarován virtuální realitou, 
směs banality a zásadních témat nahlížených s humorem 
až ironií přinese hra Láska a informace. Skupinu uzavře 
jevištní experiment s hercem a myší, pokus s jevištní realitou, 
laboratorní podmínky před vašima očima. Nevšední divadelní 
zážitek připraví divákům režisér Jiří Havelka. 

1. Spolu/Sami st 14.09.2016 20.00 NS

2. 
Dotkni se vesmíru  
a pokračuj

st 16.11.2016 20.00 NS

3. Láska a informace čt 12.01.2017 20.00 NS
4. Experiment myší ráj út 14.03.2017 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

VEČERNÍ VÍCEŽÁNROVÉ SKUPINY

Vítejte v Karlíně – VK
Setkání s impozantními novobarokními prostory Hudebního 
divadla Karlín a především s působivými inscenacemi Národ-
ního divadla potěší jak ty, kteří se chystají s divadlem teprve 
začít, tak stálé a zkušené diváky. Sérii představení zahájí 
Rigoletto, jedno z nejznámějších děl italského skladatele 
Giuseppa Verdiho. Operní zpracování příběhu dvorního šaška 
a jeho krásné dcery Gildy uchvacuje posluchače především 
líbivými melodiemi, které poskytují prostor pro výjimečné 
pěvecké výkony. Rusalka bývá považována za „pouhou“ po-
hádku, avšak přes svou pohádkovost toto vrcholné Dvořákovo 
dílo v sobě nese zašifrované hluboké poselství o základním 
uspořádání sil, živlů, energií a vášní v přirozeném, tedy i lid-
ském světě. Slavné téma milostného příběhu Romea a Julie 

zpracoval v duchu neoklasické baletní estetiky umělecký šéf 
Baletu ND Petr Zuska. Závěr sezony vám zpříjemní Netopýr, 
slavná Straussova opereta, která nabízí ideální směs vídeň-
ského šarmu, humoru a nepřekonatelné radosti ze života.

1. Rigoletto po 24.10.2016 19.00 HDK
2. Rusalka út 03.01.2017 19.00 HDK
3. Romeo a Julie út 11.04.2017 19.00 HDK
4. Netopýr st 21.06.2017 19.00 HDK

Cena – A: 2 690 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 290 Kč

Velká řada – VŘ NEJVĚTŠÍ SKUPINA

Největší abonentní skupina nabízí pestrou škálu operních 
titulů, které doplní baletní představení Čarodějův učeň 
vyprávějící příběh setkání dospívajícího chlapce s černou 
magií. Začátek žalmu 137 zaujal Giuseppa Verdiho v libretu 
k Nabuccovi a inspiroval jej ke kompozici sboru „Va, pensiero, 
sull’ali dorate“, který v této opeře zaznívá. Ruskou operní 
tvorbu reprezentuje večer, v němž zazní Čajkovského Jolanta, 
romantická pohádka o prohlédnutí slepé princezny, a Stravin-
ského Slavík čerpající z námětu pohádky H. Ch. Andersena. 
Pucciniho operu o slavné zpěvačce Tosce uvedeme ve zcela 
novém nastudování režiséra Arnauda Bernarda. Pohádkové 
náměty Orffových originálních jednoaktovek budí dojem, že 
jsou určeny dětskému publiku, lidový, někdy až drsný jazyk 
však z Orffových „pohádek“ dělají divadlo vhodné spíše pro 
starší děti a dospělé. Z českého repertoáru zazní dvě pozo-
ruhodná díla 20. století. Lyrická opera Juliette Bohuslava 
Martinů líčí příběh básníka Michela a jeho lásce k dívce, jejíž 
hlas jednou zaslechl. Za předlohu své druhé opery si dirigent 
a skladatel Václav Kašlík zvolil román Karla Čapka Krakatit, 
filozofické sci-fi z roku 1922, které formou podobenství 
předpovědělo vývoj moderní vědy i cestu lidské civilizace až 
na samý práh sebezničení. Opera Andrea Chénier italského 
skladatele Umberta Giordana je inspirována životem a tvor-
bou básníka popraveného během francouzské revoluce.

1. Nabucco út 13.09.2016 19.00 HDK
2. Čarodějův učeň st 23.11.2016 19.00 ND
3. Slavík/Jolanta st 21.12.2016 19.00 ND
4. Tosca pá 03.02.2017 19.00 ND
5. Chytračka/Měsíc po 06.03.2017 19.00 ND
6. Juliette (Snář) st 12.04.2017 19.00 ND
7. Andrea Chénier po 15.05.2017 19.00 ND
8. Krakatit čt 15.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 4 890 Kč, B: 3 490 Kč, C: 2 590 Kč

Divadelní večery I – DV1
Sérii setkání s inscenacemi všech žánrů na všech scénách 
Národního divadla zahájí Nezvalova dramatizace slavného 
románu abbého Prévosta Manon Lescaut. Příběh nevěrné 
a zároveň oddané lásky, plný napínavých zvratů a okouzlují-
cího rytířského světa se na jeviště Národního divadla dostává 
vůbec poprvé, o to působivější setkání vás čeká. Inspiraci pro 
svou poslední operu našel Leoš Janáček v Dostojevského 
románu Zápisky z mrtvého domu. Novelu Spalovač mrtvol 
Ladislava Fukse známe především z jejího filmového zpraco-
vání. Příběh o vojákovi první světové války, dnes zaměstnanci 
krematoria, má však více rovin a jeho sdělení je v mnohých 
ohledech aktuální i dnes. Prostor Nové scény pohltil charis-
matický izraelský choreograf Ohad Naharin. Těšit se můžete 
na vynikající taneční výkony, smršť energie, pohybového 
humoru a kultovní choreografické pasáže vytvořené Ohadem 
Naharinem v průběhu posledních deseti let. Cyklus završí 
Gounodovo operní zpracování Shakespearova slavného 
dramatu Romeo a Julie.

1. Manon Lescaut st 19.10.2016 19.00 ND
2. Z mrtvého domu pá 09.12.2016 19.00 ND
3. Spalovač mrtvol st 15.02.2017 19.00 STD
4. Ohad Naharin: decadance čt 20.04.2017 20.00 NS
5. Romeo a Julie čt 15.06.2017 19.00 HDK

Cena – A: 2 990 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 090 Kč

Divadelní večery II – DV2
Poslední Čajkovského a první Stravinského opera pocházejí 
ze zcela odlišných hudebních světů – Jolanta se nese v du-
chu romantické noblesy, zatímco o dvacet let mladší Slavík 
v sobě spojuje kouzlo impresionismu s expresionistickým 
výrazem. Balet Vertigo reprezentuje esenci díla trojice vý-
znamných současných evropských tvůrců tanečního divadla. 
Tři navzájem ostře kontrastující poetiky jednotlivých umělců 
a jejich děl vytvářejí magickou kombinaci lyriky, nostalgie, 

humoru i bláznivé absurdity spolu s virtuózními tanečními 
výkony. Tři činoherní večery nabídnou klasiku anglosaské 
literatury. Kromě ikonických děl Williama Shakespeara se 
můžete těšit také na původní dramatizaci slavného románu 
Jane Austenové, který se na jevišti Národního divadla objeví 
vůbec poprvé. Milovníci klasického baletu si přijdou na své 
u tradičního Labutího jezera v choreografii podle původní 
verze Maria Petipy a Lva Ivanova. Závěr sezony bude patřit 
Rossiniho komické opeře Popelka.

1. Slavík/Jolanta čt 06.10.2016 19.00 ND
2. Vertigo st 14.12.2016 20.00 NS

3. 
Othello, benátský  
mouřenín

čt 12.01.2017 19.00 STD

4. Pýcha a předsudek út 07.02.2017 19.00 ND
5. Sen čarovné noci po 10.04.2017 19.00 ND
6. Labutí jezero čt 04.05.2017 19.00 ND
7. Popelka pá 16.06.2017 19.00 STD

Cena – A: 3 990 Kč, B: 2 890 Kč, C: 1 490 Kč

Divadelní večery III – DV3 
Ve čtyřech operních a jednom baletním představení ochutnají 
diváci pestrou směsici odlišných hudebních stylů. Komickou 
operu s působivými belcantovými melodiemi reprezentuje 
slavná Rossiniho Popelka. Dvořákův Jakobín patří mezi skla-
datelovy nejhranější opery a zaslouží si pozornost nejen pro 
krásu své hudby, ale také pro děj, který kloubí jak komické, 
tak lyrické scény. Milostný příběh Romea a Julie není třeba 
dlouze představovat. Vy se můžete těšit na hudbu Sergeje 
Prokofjeva a cituplnou choreografii Petra Zusky. Českou 
tvorbu zastupuje také lyrická opera Bohuslava Martinů 
Juliette aneb Snář o básníku Michelovi a hledání dívky, jejíž 
hlas jednou zaslechl. Život básníka Chéniera popraveného 
během francouzské revoluce posloužil jako volný námět pro 
Umberta Giordana, jehož romantická opera Andrea Chénier 
uzavře vaši skupinu.

1. Popelka st 05.10.2016 19.00 StD
2. Jakobín út 22.11.2016 19.00 ND
3. Romeo a Julie út 17.01.2017 19.00 HDK
4. Juliette (Snář) po 03.04.2017 19.00 ND
5. Andrea Chénier čt 25.05.2017 19.00 ND

Cena – A: 3 390 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč

 www.predplatnend.cz

KLASIKA

Fáze prodeje:
• 29.02.–13.03.2016: 

Pro stávající abonenty, kteří nemění místa ani skupinu
• 14.03.–28.03.2016: 

Pro stávající abonenty, kteří mění místa či skupinu
• 29.03.–09.07.2016: 

Pro všechny zájemce

Informace o cenových kategoriích: 
na www.predplatnend.cz

Kde získat předplatné?
• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladně předplatného Národního divadla 

(Národní 4, Praha 1, po–pá 9–18, so+ne 10–18)
• osobně na předprodejních místech po celé ČR 

(www.predplatnend.cz)

Informace o předplatném
Rádi vám pomůžeme s řešením vašich požadavků při 
nákupu předplatného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz
• e-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz (po–pá 10–18)

Způsob převzetí vstupenek / způsob platby
• eVstupenka / platební kartou online, MasterPass, 

bankovním převodem
• osobně (při vyzvednutí rezervace nebo nákupu na mís-

tě) / hotově, platební kartou na místě
• osobně (při vyzvednutí po předchozím zaplacení) / pla-

tební kartou online, MasterPass, bankovním převodem
• poštou po ČR (poplatek 50 Kč) / platební kartou online, 

MasterPass, bankovním převodem



MECENÁŠSKÝ KLUB

Dne 28. ledna 2016 zasedl 
Výbor Mecenášského klubu, 

jehož členové rozhodli o využití 
výnosů z roku 2015 v celkové 

výši 1 821 000 Kč. Po odečtení 
účelových darů mecenáši rozdě-

lili krásných 880 000 Kč, které 
byly spravedlivě rozloženy mezi 

všechny soubory. 

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Národní divadlo je instituce  
obrovského významu 
Mecenášský klub se rozrůstá, MGR. KAREL JANEČEK, MBA, PH.D., význam-
ný matematik, vizionář a zakladatel Nadace Karla Janečka rozšířil koncem 
roku 2015 řady členů Mecenášského klubu Národního divadla. Jeho dar bude 
věnován na dokumentaci vybraných uměleckých projektů v režii uměleckého 
fotografa Martina Becka, jemuž se přezdívá „fotograf lidských duší“. Martina 
Becka pojí s Národním divadlem nejen fotografie. Již během studia na Pražské 
konzervatoři byl přijat do angažmá opery Národního divadla. Karlu Janečkovi 
tentokrát položila pár otázek Eva Sochorová, manažerka Mecenášského klubu.

„Fotograf lidských duší“ – proč se 
podle vás uchytila tato originální 
přezdívka definující fotografa?
Fotografie pana Becka mají v sobě 
hloubku, která člověku dává pocit, 
že fotografie nezobrazuje pouze 
vnějšek, nýbrž že je v ní skryto 
něco navíc, něco z vnitřního světa 
člověka, jeho pocity, myšlenky 
a možná i charakter. Přezdívka 
je podle mého názoru velmi při-
léhavá a mohu říct, že když jsem 
ji slyšel, můj první pocit byl, že 
přesně sedí.

Jak jsem se dozvěděla z inter-
netových stránek Martina Becka, 
neméně známý fotograf Jan 
Saudek o něm prohlásil, že si 
považuje jeho vůle, vize, nasazení, 
touhy jít svou cestou, síly vydržet, 
a převážně pak ryzího nadšení 
pro fotografii. Našel byste mezi 
těmito charakteristikami právě tu, 
se kterou se ztotožňujete a která 
vás přiměla ke spolupráci právě 
s tímto fotografem?
Souhlasím s charakteristikou pana 
Saudka. Za sebe bych zdůraznil 
ryzí nadšení pro fotografii a schop-
nost osobní oběti pro vytváření 
hodnot, které v plné míře ocení až 
budoucí svět.

Podle jakých kritérií volíte projek-
ty, které se rozhodnete podpořit, 
ať už finančně či se pod ně jiným 
způsobem podepíšete?
Většina projektů, které podporuji, 
souvisí s vědou, se sportem nebo 
se odráží v poslání Nadace KJ. 
Výjimečně pak podpořím člověka, 
který mě osobně silně zaujme 
a jehož práce se mi intuitivně 
velmi líbí. To je právě případ pana 
Becka.

Jste zakladatelem a předsedou 
správní rady Nadace Karla Janeč-
ka, která vznikla v lednu 2014. 
Můžete nám představit poslání 
této nadace?

Účelem Nadace Karla Janečka je 
především podpora rozvoje aktivní 
občanské společnosti, sociálních 
inovací, výchovy a vzdělávání 
v České republice. Naším cílem je 
nastartovat projekty, které mají 
velký potenciál pro českou společ-
nost, a zároveň ambice prosadit 
se na evropské či dokonce světové 
úrovni. V minulém roce jsme 
například podpořili Ashoku, a to 
konkrétně mapu sociálních ino-
vátorů, sousedské slavnosti Zažít 
město jinak, či prestižní soutěž 
Neziskovka roku. Ze vzdělávacích 
projektů bych rád zmínil Hejného 
metodu – netradiční způsob výuky 
matematiky.

Jaké chystáte v nadaci novinky 
pro tento rok?
I nadále přijímáme žádosti o pod-
poru v oblasti rozvoje soft-skills 
a zapojování dětí ve věku 10–14 
let do rozhodování a v oblasti 

aktivní občanské společnosti. No-
vinkou je program #laskavec, kdy 
hledáme a zveřejňujeme regionál-
ní inspirativní příběhy obyčejných 
lidí, kteří nezištně dělají něco 
pozitivního pro své okolí. Za jejich 
laskavé skutky jim chceme 
poděkovat a odměnit je. V průbě-
hu roku budeme spouštět nový 
akcelerační program. Projektům 
kromě financí nabízíme i mento-
ring a vzdělávání pracovníků.  
Veškeré informace najdete na na-
dačním webu www.nadacekj.cz.

Velmi si ceníme přízně, kterou 
věnujete Národnímu divadlu. Máte 
nějaké přání, které byste si v rám-
ci této spolupráci chtěl vyplnit? 
Národní divadlo je instituce obrov-
ského historického a kulturního 
významu pro Českou republiku a já 
jsem rád, že jsem mohl alespoň 
trochu pomoci v jejím poslání prá-
vě podporou práce pana Becka.

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz
www.meknd.cz

Další zajímavosti sledujte na interne-
tových stránkách www.meknd.cz nebo 

na našem facebooku.
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Alexandre Katsapov a Alice Petite
Foto: M. Divíšek

Valmont
Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 
Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme:
16. 3. a 22. 5. 2016
ve Stavovském divadle

Drahý pane, už nemohu bojovat se svými 
city, ztratila jsem nad nimi moc. Zhřešila 
jsem s Vámi a snad nebe tento hřích krutě 
nepotrestá a bude plno milosrdenství. Už 
vím, že se mi nedostává síly. Abych zachova-
la svou ctnost, rozhodla jsem se, že dopi-
sem požádám svého manžela o rozvod. Co 
Vám mám říkat? Jsem zamilovaná, zoufale 
zamilovaná. Hodně jsem se, myslím, nechala 
v tomto dopise unést. Obsahuje-li city, za něž 
bych se měla stydět, zahalte je svým shoví-
vavým přátelstvím. Plně se na ně spoléhám. 
Sbohem.

Madame de Tourvel
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Hudba: Sergej Prokofjev
Hudební úprava: Julian Philips

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Libreto: Michael Corder  
podle H. Ch. Andersena

Choreografie a režie: Michael Corder
Scéna a kostýmy: Mark Bailey

Světelný design: Paul Pyant

Asistentky choreografa: Yuri Uchiumi, 
Marilyn Vella-Gatt

Baletní mistři: Michaela Černá,  
Jiří Kodym, Marie Hybešová, Radek Vrátil

Dirigenti: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery

Premiéry:  
3. a 4. března 2016  

ve Státní opeře

Uvádíme: 
6., 18., 19. března 

a 7. a 14. května 2016

Choreograf Michael Corder vytvořil Sněhovou králov-
nu před devíti lety, a završil tak svou pomyslnou in-
scenační trilogii Prokofjevových baletů. Prvním z nich 
byl Romeo a Julie, který nastudoval v roce 1992 
v Norském národním baletu (obnoven v roce 2011). 
V roce 1996 měla v Londýně premiéru jeho Popelka, 
která získala Cenu Laurence Oliviera za Nejlepší 
baletní inscenaci roku a titul Vynikající inscenace 
od deníku Evening Standard. V následujícím roce byla 
Corderova Popelka zařazena do repertoáru soubo-
ru Bostonského baletu a Portugalského národního 
baletu. V srpnu 2010 se Popelka vrátila na jeviště 
londýnského Colisea a byla uvedena v rámci oslav 
60. výročí Anglického národního baletu. 

Třetím Prokofjevovým baletním opusem je Kamenný 
kvítek, jenž inspiroval Michaela Cordera k vytvo-
ření originální scénické verze – na motivy Sněhové 
královny. Tento celovečerní titul vznikl znovu pro An-
glický národní balet a dílo se setkalo s velkým úspě-
chem: po světové premiéře v říjnu 2007 následovala 
provedení v rámci turné po Británii a vyprodaná 
představení během sezony v londýnském Coliseu, 
kam se Sněhová královna vrátila na dva týdny v led-

nu 2010. V roce 2014 byla Corderova inscenace za-
řazena do repertoáru Litevského národního baletu, 
od roku 2015 se hraje také ve Vídeňské opeře. Nyní 
přichází i do Prahy, aby nám připomněla krásný 
Andersenův příběh, ale i mnoho odkazů z historie 
bílého umění na špičkách. Odkazů, které na první 
pohled nejsou zjevné, zvlášť když si uvědomíme, že 
Corderova Sněhová královna je dílem současným, 
avšak vytvořeným v úctě k tradici – zejména anglic-
kého a ruského baletu.

Michael Corder patří k nejvýznamnějším britským 
choreografům a režisérům. Ve Sněhové královně 
jsou čitelné nejen jeho předchozí tvůrčí zkušenosti, 
ale i obrovská erudice v oblasti klasického bale-
tu, získaná především v britském milieu. Corder 
se narodil se v Londýně, vystudoval Královskou 
baletní školu a v roce 1973 se stal členem souboru 
Královského baletu (Royal Ballet) Covent Garden. 
Během své dvacetileté úspěšné kariéry tanečníka 
ztvárnil četné hlavní role pro renomované světové 
klasické baletní soubory, jako jsou Royal Ballet, 
Sadler’s Wells Royal Ballet, Královský dánský 
balet, Nizozemský národní balet, Australský balet 
a Joffrey Ballet. Možná i proto jeho choreografie 
Sněhové královny vychází z anglické baletní tradice, 
avšak respektuje ruský národní kolorit tanečních 
scén, vyjádřených v hudbě Prokofjevově. 

Spojení anglického a ruského baletu není nic nové-
ho. V rámci historie se obě tradiční školy ovlivňo-
valy, ruský baletní styl a specifický kolorit pronikal 
do Anglie již od 19. století, samozřejmě počátkem 
20. století zásadně pod vlivem hostujících umělců 
Ďagilevova Ruského baletu. Zlom nastal po roce 
1917, kdy po říjnové revoluci nalezlo mnoho ruských 
umělců své budoucí útočiště právě v Londýně. Došlo 
k asimilaci ruské znalosti zlatého fondu Petipových 
choreografií a k ovlivnění ruským interpretačním 
stylem, jež geniálním způsobem spojil s anglickou 
inscenační tradicí například legendární choreograf 
Sir Frederick Ashton.

Michael Corder ve Sněhové královně necituje jen 
ruské motivy znějící z partitury, či právě chorovodo-
vé prvky, které nalézáme již v Petipových baletech. 
S jistou dávkou tolerance lze v jeho inscenaci 
najít i můstek k tradičním bílým partům například 
Čajkovského Louskáčka. I ve Sněhové královně 
se střídají dějství reálného světa s imaginárním 
nereálným bílým světem. Ať již ten svět v Labutím 
jezeru patřil vodní říši, v La Sylphidě lesním vílám či 
zde, vlkům, polárním liškám a skřítkům doprová-
zejícím Sněhovou královnu. Krásnou citaci k stavbě 
tradičních romantických baletů obsahují i pasáže 
potulných cikánů, naplňujících pestrost baletního 
výraziva charakterními tanci.

Sněhová královna
Co skrývá Sněhová královna?

Sergej Prokofjev
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1. SYMFONIE D-DUR
Hudba: Gustav Mahler

Choreografie: Petr Zuska

REFLECTIONS ON THE FATE 
OF HUMAN FORMS 

Hudba: 48nord 
(Ulrich Müller & Siegfried Rössert) 

Choreografie: Jacopo Godani

7. SYMFONIE A-DUR
Hudba: Ludwig van Beethoven 

Choreografie: Uwe Scholz

Hraje Orchestr Státní opery
Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník

Uvádíme: 
26. března, 

22. a 28. dubna, 
4. a 20. května 

ve Státní opeře
Poslední představení 

v sezoně!

Nabídka titulů repertoárových divadel by se dala 
přirovnat k bohatě prostřenému stolu. Hlavním 
motem gurmetského zážitku je tanec, vybírat z menu 
můžete libovolně a sníst všechny chody najednou 
se nedoporučuje (a ani nedá). Také Balet Národního 
divadla nabízí vyváženou kombinaci zážitků, které 
uspokojí libovolné chutě. Je jasné, že La Bayadère 
bude vonět po kari a koriandru na rozdíl od decadan-
ce Ohada Naharina, které je košer. Valmont nabízí 
ostré smyslné chutě doprovázené tóny červeného 
vína na rozdíl od Labutího jezera – to je lehoučká 
sladkost, nadýchaná výtečná záležitost, bílá i černá … 
třeba šlehačka a čokoláda. 
Ale co Ballettissimo? V již názvu se dostáváme k pod-
statě tohoto složeného večera – bravurní výkony, 
důraz na podstatu tance samého a jeho krásu.  
V Ballettissimu se ingrediencemi neplýtvá – jde 
o čistou kvalitu pohybu, o jasné linie, proudící energii. 
Ať Petr Zuska, Jakopo Godani či Uwe Scholz – všichni 
svou choreografií uctili schopnost tanečního umění 
existovat samostatně – bez libret a dějů, osob a zá-
pletek – jen v symbioze s hudbou. Celý svět kolem 
nás nabízí spoustu košatých příběhů, jasných vysvět-
lení, programových prohlášení, splácaných receptů 
na cokoliv. Naše hlavy jsou dennodenně masírovány 
různými výklady světa, správnými názory jednoznač-
ných hrdinů. Hledáme, kdo je zlý a kdo hodný, kdo 

vinný a kdo ne. V Ballettissimu si od takového náporu 
můžete odpočinout. Stačí se jen dívat a poslouchat, 
nemusíte nic hledat a domýšlet, jen být. Je to de-
gustační záležitost, virtuozní taneční výkon, a to nejen 
sólistů, ale celého souboru, který zde popírá fyzikální 
zákony a uspokojuje milovníky skutečně vytříbených 
zážitků – dovolme si to přirovnání – s třemi hvězdami.
 

kat

Tři hvězdy pro Ballettissimo

Ballettissimo

 >

Magdalena Matějková a Jonáš Dolník
Foto: P. Hejný

 >

Jiří Waňka, Patrik Holeček, Giovanni Rotolo 
Foto: M. Divíšek
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POLNÍ MŠE
Hudba: Bohuslav Martinů
Choreografie: Jiří Kylián

 
GURU

Hudba: Jan Jirásek 
Choreografie: Viktor Konvalinka

STABAT MATER
Hudba: Antonín Dvořák 

Choreografie: Petr Zuska
 

Hraje Orchestr Národního divadla
Účinkují Orchestr, sbor,  

sólisté Opery Národního divadla
Dirigent: David Švec  / Václav Zahradník

Uvádíme: 
5. a 13. dubna 2016 
v Národním divadle

Poslední představení!

Existují hudební díla, která se posluchače dotknou 
jemně, v následujícím okamžiku však způsobí silnou 
reakci, otevřou bránu srdce, nové prostory, vnitřní 
vesmíry či poodhalí více ze spirituální cesty každého 
z nás. Jedním z nich je bezpochyby pozdně středově-
ká latinská sekvence Stabat Mater, kterou zkompono-
val Antonín Dvořák v letech 1875–1877. 
Tento text ho přitahoval již v jeho skladatelských za-
čátcích, však i díky své osobní zkušenosti s blízkostí 
smrti a ztráty svých děti, dostává toto téma pro něho 
samotného další rozměr.
Dvořákovo Stabat Mater je mimořádně sugestivním 
zhudebněním textu o utrpení matky, jejíž syn umírá 
na kříži, ale také nadčasovou, všeplatnou výpovědí 
o lidském zármutku a naději. V řadě Dvořákových 
skladeb je právě toto oratorium prvním výrazným 
dokladem autorovy zbožnosti. Prostá, neokázalá víra, 
která je jedním z hlavních atributů jeho celé další 
tvorby, umožnila vznik díla hlubokého obsahu. I při 
své monumentalitě zůstává Stabat mater hudbou 
lidsky prostou, plnou pokory před vyšším Řádem.

Zeptali jsme se choreografa  
Petra Zusky na jeho pojetí:

Lamento Marie nad ukřižovaným Ježí-
šem je pro mne ekvivalentem bolesti 
každé z milionů matek, která ztratila 
dítě. A je celkem lhostejné, za jakých 
okolností či v kterém časovém úseku 
života. Z celého, více než hodinové-
ho oratoria, jsem zpracoval úvodní 
a zároveň nejdelší větu – Stabat Mater 
Dolorosa (Stála Matka Bolestná).
Příběh zde nehledejte. Ani u Dvořáka, 
ani u mne. Jde o emoci, obraz, metafo-
ru a symboliku. Jde o 21 minut, které 
mohou být jednou vteřinou a stejně 
tak i tisíciletím. 

HB

Česká baletní symfonie II 
Vedle kříže matka stála, hořké slzy prolévala …

 >
Klára Jelínková  
Foto: M. Divíšek
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TANEČNÍ KONZERVATOŘ HL. M. PRAHY

Oliver Twist
Po velmi úspěšné inscenaci baletu Petr Pan v roce 2013,  
která byla uvedena více jak 30 krát na scéně Stavovského divadla  
uvede Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy,  
ve spolupráci s Národním divadlem, další typ rodinného představení.

Choreografie a režie: Bérangère Andreo
Hudba: Rachel Portman
Scéna a kostýmy: Josef Jelínek
Tančí: studenti Taneční konzervatoře hl. m. Prahy

Stavovské divadlo, 25. 3., 15. 5. a 4. 6. 2016 

BABY BALET PRAHA 

Vítej na světě
Nový celovečerní rodinný balet v interpretaci souboru Baby Balet 
Praha, nejmladších konzervatoristů Tanečního centra Praha. Autor-
ský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět život-
ních etap: narození, dětství, školu, pubertu a dospělost. Dramaturgie 
využila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře, vlastně jakési mikroscénáře inspirující tvůrce. 
Projekt vznikl na námět Vlasty Schneiderové, ředitelky konzervatoře 
Taneční centrum Praha. Producentem je studentská umělecká agentu-
ra Mezinárodní centrum tance.

Stavovské divadlo, 13. 3. 2016 ve 14.00 

BALET PRAHA JUNIOR 

Nulová gravitace 2016
Soubor Balet Praha Junior připravil pro letošní sezonu sedm krátkome-
trážních děl. „Krátké balety“ jsou tradiční formát dlouhodobé dramaturgie 
taneční konzervatoře Taneční centrum Praha – letos již v 55. sezoně. Pre-
ferují pohybově i obsahově „hutná“ jednoaktová díla na kvalitní (většinou 
původně „nebaletní“) hudbu složená do celovečerního volného pásma. 
Představení mají vždy pestrou a proměnlivou atmosféru, pohybový slov-
ník i hudební motivy. 

Stavovské divadlo, 13. 3. 2016 v 19.00 

Cyklus Host Baletu ND

DEKKADANCERS VE SPOLUPRÁCI S BALETEM ND UVÁDÍ

Žena za kultem: Reloaded
Od kolébky se rozhoupeme do sebepoznání. 
Vytváříme si sny, ale poznáváme dřeň reality. 
Pěstujeme si zvyky a užíváme si i pokušení … 
Vše pod dohledem neviditelného muže.

Repríza 1. premiéry druhé generace  
DEKKADANCERS se vrací v novém outfitu. 

Tvůrci: Štěpán Pechar, Ondřej Vinklát,  
Marek Svobodník, Matěj Šust, Adam Sojka

V roce 2009 založili Tom Rychetský, Viktor Konvalinka (bývalí ta-
nečníci a choreografové Baletu ND v Praze) a Pavel Hejný (fotograf) 
volné sdružení profesionálních umělců s názvem DEKKADANCERS. 
Vznik tohoto uskupení je logickým vyústěním touhy realizovat 
vlastní projekty, do kterých jsou angažováni především tanečníci 
Baletu Národního divadla. 
Soubor byl brzy pozitivně přijat pro svůj neotřelý humor, pohy-
bovou invenci, energii a virtuozitu a je dnes považován za jeden 
z předních současných tanečních souborů v České republice.
Od roku 2015 soubor znovu po krátké pauze ožívá. „Druhá genera-
ce“ je vedena Štěpánem Pecharem, Ondřejem Vinklátem, Markem 
Svobodníkem (tanečníci a choreografové Baletu ND v Praze) a na-
dále spolupracuje s Viktorem Konvalinkou a Pavlem Hejným.

Stavovské divadlo, 3. 4. 2016
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BALET > ZPRÁVY

Dramaturgické úvody
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
3., 6., 18. a 22. března, Salonek A. Neumanna na 1. balkoně,  
Státní opera – začátek v 18.30.

VALMONT
16. března, Mozartův salonek, 1. balkon,  
Stavovské divadlo – začátek v 18.30. 

Baletní dílna
Chystáte se na Sněhovou královnu? Chcete se dozvědět více? Povíme 
vám, jakou vášeň měl Andersen, proč s tímto představením souvisí Ka-
menný kvítek, uvidíte tančit nejen Sněhovou královnu, ale i dva vlky, zku-
síte se naučit chorovod a nezmrznout pod pohledem Sněhové královny. 
Vyrobíte si vlastní Sněhovou královnu a dozvíte se, jaké existují taneční 
notace, ukážeme vám – jak se podle nich tančí a jak to vše souvisí s naší 
novou premiérou! Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 6 let.

Termín: 20. března 2016
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz. 
Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas! 

Balet nás baví

FO
TO

: A
R

CH
IV

Bayerisches Staatsballett II
Poprvé v historii zavítá do Národního divadla juniorský soubor  
Bavorského státního baletu II (Bayerisches Staatsballett München II).
Soubor složený z mladých talentovaných tanečníků prošel zkouškou 
životaschopnosti opravdu skvěle: Během prvních let své existence 
se do repertoáru souboru dostalo 18 baletů od autorů, jako je Marius 
Petipa, George Balanchine, až po avantgardní choreografické kompozice 
Richarda Siegela a Simone Sandroniho. Soubor s tímto repertoárem 
procestoval nejen Německo, ale i půl Evropy. Jen v sezoně 2014/2015 
navštívil juniorský soubor Izrael, Řecko, Španělsko a Itálii. Zdá se, že 
výrok kritiky „temperament s 32 nohama“ je opravdu výstižný.

Jediné představení 26. dubna 2016 ve Státní opeře

ALLEGRO BRILLANTE
Choreografie: George Balanchine, Hudba: Petr Iljič Čajkovský 
CONCERTANTE
Choreografie: Hans van Manen, Hudba: Frank Martin 
THREE LOVES
Choreografie: Maria Barrios, Hudba: Sergej Rachmaninov
POLYCHROME DANCES
Choreografie: Davide Bombana, Hudba: Leoš Janáček
THE NEW 45
Choreografie: Richard Siegal, Hudba: Oscar Peterson, Clark Terry, 
Harry Belafonte, Benny Goodman

Hostování
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Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Instinkt, 
Lidové noviny, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

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

PUCCINI

MADAMA
BUTTERFLY

DIRIGENT: MARTIN LEGINUS
REŽIE: JIŘÍ HEŘMAN

UVÁDÍME 13. A 20. BŘEZNA, 2. A 10. DUBNA, 22. KVĚTNA, 12. A 28. ČERVNA VE STÁTNÍ OPEŘE
27. SRPNA V NÁRODNÍM DIVADLE
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Dva světy,
 skutečný svět a svět 
 někde za zrcadlem 

S dirigentem Jaroslavem Kyzlinkem  
nejen o Juliettě Bohuslava Martinů. 
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S dirigentem Jaroslavem Kyzlinkem  
nejen o Juliettě Bohuslava Martinů. 

Pocházíte z Brna, kde jste také zahájil a roz-
vinul svoji dirigentskou kariéru. Jako tehdejší 
umělecký šéf Janáčkovy opery jste stál také 
u zrodu festivalu Janáček Brno, v rámci 
kterého jste se podílel na velmi zajímavých 
inscenacích – s režisérem Zdeňkem Kalo-
čem a sochařem Vladimírem Preclíkem jste 
připravil Káťu Kabanovou (2003), nastudo-
val jste dnes již legendární Poutneyho Její 
pastorkyni ke stému výročí původní premi-
éry v koprodukci s Vídeňskou státní operou 
(2004) nebo premiéru původní verze opery 
Výlet pana Broučka do Měsíce v režii Pamelly 
Howard (2010). Co pro vás Janáček a Martinů 
znamenají?
Je to úděl, závazek i štěstí českých dirigentů 
a interpretů pečovat o odkaz těchto autorů. 
Janáček je v současné době navíc jedním z nej-
hranějších operních autorů 20. století. I opery 
Bohuslava Martinů jsou také, například i díky 
dirigentům jako byl Sir Charles Mackerras, 
stále častěji uváděny. Zní to trochu jako klišé, 
ale paradoxně v Čechách a na Slovensku stále 
s návštěvností těchto skladatelů bojujeme – 
pro mnohé diváky je stále ještě „moc moderní“. 
Je to jen otázka nějakých zažitých předsudků. 
Přitom Janáček dokázal být nádherně stručný 
(pro dnešní dobu ideální) autor – je zcela výji-
mečný tím, jak každou svou předlohu geniálně 
dramaturgicky seškrtal na úplně ryzí kostru. 
Vždy, když připravuji se zpěváky jeho opery, ří-
kám, jak musí být přesvědčiví v každé kratičké 
hudební frázi – že Verdi potřeboval k vyjádření 
árii a strettu, Puccini už jenom árii a Janáček to 
vše vyloží ve třech, čtyřech taktech. Emoční síla 
a hodnota výpovědi je přitom úplně stejná, ne-li 
silnější. Oba skladatelé jsou si podobní nejen 
moravským původem, obdivuji na nich jejich 
lásku ke komorním žánrům, schopnost vyjádřit 
nejhlubší emoce jednoduchými, a přesto nejsil-
nějšími hudebními prostředky a fakt, že se jim 
podařilo přes průkopnické názory dosáhnout 
i v českém – leckdy nepřejícím prostředí – ne-
zpochybnitelného uznání.

Během své kariéry jste dirigoval díla různých 
autorů – od italské opery, přes českou hudbu 
19. a 20. století nebo např. Händelovy či 
Mozartovy opery. Snažíte se mít v rámci své 
profese operního dirigenta nějakou specia-
lizaci?
Co se týče zahraničí, tak jsem zván především 
k nastudování českých oper. Naposledy jsem 
dělal v loňském roce Příhody lišky Bystroušky 
v Aténách a před tím Její pastorkyni a Káťu 
Kabanovou v Dánské národní opeře. V operním 
domě, kde nemají absolutně žádnou provo-
zovací tradici Janáčkových oper, jeho hudba 
bývá vnímána jako zjevení – zejména ve spo-
jení s náročností mluvy, kratičkými notami 
a nezvyklým notovým zápisem, to vše navíc 

ještě spojené s češtinou. Kdo nezná Janáčkův 
zápis, tak je to opravdu neuvěřitelné, půso-
bíte pak nejdřív jako pedagog a pak teprve 
můžete začít dirigovat. Jinak žádnou specia-
lizaci programově nevyhledávám. Variabilita 
je právě to, co je na té mé práci tak nádherné 
a zajímavé. V opeře je každý večer jiný a má to 
tak být. Nejen, že dirigujete jiný titul, ale i dvě 
představení stejného titulu nebývají a neměla 
by být stejná, protože pracujete s lidmi, kteří 
jsou pokaždé jinak disponovaní. Je tam pokaž-
dé jistý druh napětí a to mě na mé práci baví 
a neustále inspiruje.

Obraťme se nyní k dílu Bohuslava Martinů, 
jehož operu Juliette uvedete v březnové 
premiéře. Do jaké míry jste ve své dirigentské 
praxi přišel s dílem Martinů do styku?
Dirigoval jsem od Martinů řadu sborových 
a komorních věcí, natočil jsem před lety CD 
jeho Madrigalů a kantátu Mikeš z hor. Vůbec 
celý cyklus jeho komorních kantát na Burešovy 
texty mám velmi rád. Dirigoval jsem také jeho 
instrumentální díla – symfonie a koncerty, kdy-
si také operu Slzy nože, Hry o Marii jsem na-
studoval pro Slovenské národní divadlo (2009). 
Operu Řecké pašije znám podrobně – kdysi 
jsem ji studoval jako sbormistr a pak jsem ji 
měl dirigovat pro mezinárodní koprodukci, ale 
z projektu sešlo. Postupně během mnoha let 
jsem se vlastně v chápání jeho hudební řeči 
bezděky připravil na další skladatelovu velkou 
operu – Juliette. Všechny charakteristické 
prvky jeho tvorby se v této opeře objevují, 
a přitom jsou propojeny a povýšeny do jed-
noho velkého celku. Krásně se s jeho hudbou 
pracuje. Surrealistické libreto odpovídá době, 
má úžasný vtip a nadsázku, v hudbě nachází-
me nádherné lyrické plochy i jazzové názvuky 
a celá opera je dokonale instrumentovaná. 
Velmi se na to těším, muzikanti tuto hudbu 
rádi hrají, zpěváci rádi zpívají, i když je pro ně 
velmi náročná. Z hlediska interpretace a režie 
je důležité děj nevykládat popisně a na druhé 
straně z toho neudělat nějaký ztřeštěný sen, 
kterému nerozumí vůbec nikdo. Najít klíč k in-
scenaci Juliette je velmi těžké a já doufám, že 
se nám to povede. 

Už jste se seznámil s koncepcí režie Zuzany 
Gilhuus? A jak vypadala vaše spolupráce před 
začátkem zkoušek?
Snažím se vždy případným problémům nebo 
třenicím předejít tím, že se s režiséry schá-
zím rok dopředu. Povídáme si o jednotlivých 
detailech. Tříbíme koncepci, protože není nic 
horšího, než když se dirigent nezajímá o to, co 
se děje na scéně, a režisér používá hudbu jen 
k dokreslení svého vlastního jiného příběhu! 
Fakt, že vedením Opery Národního divadla byla 
oslovena Zuzana Gilhuus, mě potěšil, pracovali 

jsme spolu již na oceňované inscenaci Hän-
delovy opery Alcina pro SND. Takže já jsem se 
Zuzanou v kontaktu od loňského jara, kdy jsem 
se dozvěděl, že bude Juliette režírovat. Pravi-
delně konzultujeme a scházíme se – komunika-
ce je naprosto klíčová. Jinak její režijní koncept 
je velmi zajímavý, scénicky čistý s nádhernými 
kostýmy Tomáše Kypty. 

V čem vidíte atraktivitu Juliette z hlediska 
tématu. Myslíte, že může oslovit dnešního 
diváka? 
Základní témata opery Juliette jsou protiklady – 
život, smrt, sen, skutečnost, muž, žena, Orfeus 
a Eurydika. Dva světy – skutečný svět a svět 
někde za zrcadlem. Je to téma, které je věčné – 
tolikrát zpracováno, ale nikdy vyčerpáno. Klade 
si zásadní otázky – kdy se rozhodneme udělat 
krok kvůli lásce do říše za tímto světem? Je 
to správně nebo není? Rozhodneme se kvůli 
tomu, jak je ta láska velká nebo jenom kvůli 
sobě samému, protože chceme něco zkusit? To 
jsou otázky, které si pokládá Michel. Je to téma, 
které se v literatuře stále opakuje a Martinů 
ho naprosto geniálně na motivy divadelní hry 
Georgese Neveuxe přepracoval a obdařil vyni-
kající a nádhernou hudbou. A všimněte si, že 
používáme francouzskou mírně tajemně znějící 
verzi jména hlavní postavy, tak, jak si skladatel 
přál – „JULIETTE“ – nikoli její česky skloňova-
nou verzi jako při minulých inscenacích.

Od sezony 2014/2015 jste šéfdirigentem ope-
ry Slovinského národního divadla. Kromě toho 
jste také působil na podobném postu v Praze, 
Brně i Bratislavě … Dá se v obecné rovině 
srovnat operní provoz u nás a ve Slovinsku?
To je na celý další rozhovor! Úroveň interpretů 
je všude relativně velmi vysoká a mnohdy je 
opravdu jen problém v motivaci a v přístupu 
k práci – to je ovšem úplně obecný problém 
v našem východoevropském prostoru. Lidé 
s vámi stále rádi muzicírují, protože cítí, že to 
funguje a protože operu mají přes všechny ty 
problémy ještě pořád rádi. Mezi dirigentem 
a zpěváky i instrumentalisty funguje nebo 
nefunguje jakási chemie – a bez ohledu na to, 
z jaké agentury je doporučen či kdo koho ob-
sadí. Já jako dirigent každý večer potřebuji kaž-
dého z umělců na jevišti i v orchestřišti, musím 
je inspirovat k maximálnímu výkonu a kdybych 
s nimi byl ve válce nebo by mi nerozuměli, je to 
na výsledku znát. Ne, že by to všichni poznali 
a dokázali pojmenovat, ale je to znát… Moc 
se těším, že se při přípravě inscenace Juliette 
naše dosavadní „chemická“ náklonnost se 
souborem Opery Národního divadla propojí 
s dobrým režijním záměrem a vznikne produk-
ce, o které se bude mluvit.
 

Veronika Vejvodová

Dirigent JAROSLAV KYZLINK je pražskému publiku již dobře známý. V minulém 
roce nastudoval v režii Vladimíra Morávka Mozartovu Kouzelnou flétnu, která patří 
k nejnavštěvovanějším představením Národního divadla. V roce 2013 se ujal v rámci 
výročí Giuseppe Verdiho uvedení oper Don Carlos a Simon Boccanegra. Za dirigentským 
pultem Národního divadla jej můžeme v aktuální sezoně zastihnout jako stálého hosta 
také v inscenacích La traviaty, Prodané nevěsty nebo Rusalky. Post šéfdirigenta Národního 
divadla zastával v sezoně 2012/2013 a od sezony 2014/2015 je šéfdirigentem opery 
Slovinského národního divadla. Dnes se s ním v Národním divadle setkáváme před 
premiérou Julietty Bohuslava Martinů. 
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Režisérka Zuzana Gilhuus  

s choreografem Radimem Vizvarym na první zkoušce
Foto: H.. Smejkalová

Autor libreta: Bohuslav Martinů
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigent: Jaroslav Kyzlink, David Švec

Režie s scéna: Zuzana Gilhuus
Kostýmy: Tomáš Kypta

Choreografie: Radim Vizváry
Dramaturgie: Beno Blachut

Sbor a Orchestr Národního divadla

Účinkují:
Juliette:

Maria Kobielska / Alžběta Poláčková 
Michel:

Peter Berger / Jaroslav Březina 
Komisař / Listonoš / Lesní hlídač /  

Strojvedoucí:
Ondřej Koplík / Ondrej Šaling 

Úředník:
Václav Lemberk / Petr Levíček 

Starý Arab / Trestanec:
Jevhen Šokalo / Luděk Vele 

Malý Arab / Poslíček:
Markéta Cukrová / Michaela Kapustová 

Muž v okně / Obchodník se vzpomínkami:
Jiří Hájek / Vladimír Chmelo 

Muž s helmou / Hlas šéfa za scénou:
Zdeněk Plech  / Marek Gurbaľ 

Obchodnice s ptáky:
Lucie Hájková / Jitka Svobodová 

Obchodnice s rybami:
Yvona Škvárová / Lenka Šmídová 

Stařec Mládí / Žebrák:
Miloš Horák / Jan Šťáva 

Dědeček / Starý námořník:
Aleš Hendrych / Ivan Kusnjer 

Mladý námořník:
Michal Bragagnolo / Štěpán Eliáš 

Noční hlídač:
Stanislav Zindulka 

Hadač:
Stanislava Jirků / Alžběta Vomáčková 

Premiéry: 
 24. a 25. března 2016   

v Národním divadle

Dále uvádíme: 
28. března, 3 a 26. dubna  

a 15. května 2016

Juliette (Snář)
Bohuslav Martinů

„V Juliettě najde duše svůj domov a klid,“ 
říká ZUZANA GILHUUS, režisérka nového jevištního  
zpracování opery Bohuslava Martinů Juliette (Snář).

Čím je pro vás Bohuslav Martinů, jaký máte vztah 
k jeho hudbě?
Fascinuje mě celkově hudba období prvních desetiletí 
20. století. Mám tu dobu ráda, a to nejen hudebně, 
ale také výtvarně, inspirují mě témata, která rozvíjeli 
tehdejší intelektuálové. I v Juliettě nacházím hudební 
a myšlenkové světy, které miluji – Stravinského, 
Debussyho, Bartóka nebo Janáčka. Jednou z mých 
oblíbených oper je Bergův Vojcek – to je absolut-
ně dokonalé dílo s úžasnou strukturou a stavbou. 
Jazyk všech těchto skladatelů je velmi zneklidňující. 
Je to i případ Bohuslava Martinů – od začátku vás 
nenechá vydechnout. Vezměte si jen začátek Juli-
etty, ten úvodní, dráždivý, naléhavý fagotový motiv 
s aluzí na Svěcení jara. Dále vnímáme rychlé tempo 
a nepokoj vyjádřený polyrytmikou, prolínáním hlasů 
a fragmentů, útržků viděného a slyšeného, které 
jsou neustále přerušované a tvoří obraz unikajících 
myšlenek a rozrušené a rozpadající se mysli. Harmo-
nické postupy v opeře vyjadřují bolestnou, nenaplni-
telnou touhu po ideální lásce.

Julietta, to je především střet snů a reality, nebo spíše 
propad do snů. Jak ji vnímáte po tematické stránce?
Téma opery je velmi subjektivní, protože se snem se 
každý vyrovnává po svém. Je to velmi niterní, osobní 
záležitost. Já ovšem nechápu Juliettu jen jako nějaký 
podivný příběh, který se může odehrát ad libitum. Ju-
liette je pro mě metafora hledání vnitřní cesty a je to 
hledání velmi bolestné, které vždy začíná tím, že na-
leznete vysněný ideál nebo obraz, ale následná cesta 
za tímto ideálem je velmi komplikovaná. Jsou tu ov-
šem i další témata: co je skutečné a opravdové a kde 
jsou hranice iluze. Co se děje s jedincem, který je 
konfrontovaný s ambivalencí mezi realitou a sněním. 
Michel je pro mě jen prostředníkem, který divákovi 
nabízí cestu za sebou samým, možnost konfronto-
vat se s vlastními ideály a sny. Celá opera, hudebně 
i textově, realitu a skutečnost neustále zpochybňuje, 
staví ji do jiného světla. Když si to divák uvědomí, 
dostává se blíž ke svému podvědomí. Téma ztráty 
kontroly nad vlastním vědomím a činy je v Juliettě 
velmi přítomno. Michel je obrazem člověka, kterému 
se situace stále více vymyká z kontroly a dostane se 
do chvíle, kdy se už vůbec nedokáže zorientovat.

A také si to uvědomuje. 
Ano, sám říká: Pánové, máte před sebou člověka 
úplně dezorientovaného. A v této chvíli, ve chvíli, 
ve které si připadá úplně ztracený, se mu teprve 
otevře cesta do vlastního nitra a nenachází tam nic 
příjemného. Od počátečního obrazu vysněné ženy se 
v druhé fázi situace obrací k negativním zážitkům, 
nutí ho dívat se do zrcadla, jehož obraz je ovšem 
pokřivený. A on najednou vidí vysněný ideál velmi ro-
zostřeně a nejasně. A to ho – opět použiji slovo, které 
mě s Juliettou často napadá – zneklidňuje. Martinů 
předběhl dobu, nebo spíše vystihl něco, co je člověku 
velmi vlastní, co vyplývá ze samotné podstaty bytí. 
I když prožitky bereme jen povrchně, snažíme se 
zachytit jen příjemných a potěšujících zážitků a vše 
ostatní, negativní odkládáme stranou, skutečnost nás 
nakonec stejně dostihne. Věci okolo sebe si zjedno-
dušujeme, ale tím ztrácíme sami sebe. A to naštěstí 
Juliette, přestože je plná zpochybňujících a temných 
momentů, nakonec vyústí v emoce velmi pozitivní 
a rozjasňující, je to oblažení duše. Mysl, paměť nebo 
rozum se sice možná ne zcela zotaví, ale přinejmen-
ším duše najde svůj domov a klid. To chci vystihnout 
v samotném závěru opery – protože když se uklidní 
duše, směřuje ke smíření i mysl.

Jste kromě režisérky výtvarnicí a scénografkou 
a právě Juliettě jste navrhla i scénu. Zmínila jste, že 
máte ráda období začátku 20. století také výtvarně - 
inspirovalo vás v této opeře?
Vizuálně, v kostýmech, se sice do té doby do jisté 
míry vracíme, vzdáváme poctu době, kdy byla opera 
napsána, ale spíše v symbolické rovině. V příběhu, 
dá-li se ovšem v Juliettě o příběhu mluvit, se na chvíli 
objevuje idealizovaný svět exotických kolonií plný 
divoké rytmiky a chaosu. Velmi brzy se však rozplyne 
do nicoty, ztrácí se v znepokojujícím světě temných 
zákoutí lidské duše, v labyrintu plném ztrát, smutku, 
bolesti, základních filozofických otázek o pravdě 
a smyslu bytí. Postavy i prostor jsou spíš symbolem, 
metaforou, s nimiž pracuji asociativním způsobem 
a které může každý divák číst podle vlastní, nejniter-
nější zkušenosti a vnímání.
 

Josef Rubeš
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1  Marie Fajtová (Clorinda), Jiří Brückler 
(Dandini) a Stanislava Jirků (Tisbe)

2  Dorothea Spilger (Tisbe), František 
Zahradníček (Don Magnifico) a Yukiko 
Šrejmová Kinjo (Clorinda)

3  Dorothea Spilger (Tisbe), Lena Belkina 
(Angelina) a Yukiko Šrejmová Kinjo 
(Clorinda)

 Foto: P. Borecký
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OPERA > UVÁDÍME

Popelka (La Cenerentola)
Gioachino Rossini

Autor libreta: Jacopo Ferretti
Hudební nastudování: Jan Kučera
Dirigent: Jan Kučera, David Švec

Režie: Enikő Eszenyi
Scéna: Kentaur

Kostýmy: Bianca Imelda Jeremias
Pohybová spolupráce: Tamás Juronics

Světelný design: Csontos Balázs
Sbormistr: Pavel Vaněk

Dramaturgie: Beno Blachut

Sbor a Orchestr Národního divadla

Účinkují:  
Angelina – Popelka: 

Lena Belkina / Kateřina Hebelková 
Don Ramiro:

Vassilis Kavayas / Martin Šrejma 
Dandini:

Jiří Brückler / Jiří Hájek 
Don Magnifico:

Jiří Sulženko / František Zahradníček 
Clorinda:

Marie Fajtová / Yukiko Šrejmová Kinjo 
Tisbe:

Stanislava Jirků / Dorothea Spilger 
Alidoro:

Ivo Hrachovec / Pavel Švingr 

Uvádíme:
9. 3., 12. 5. a 3. 6. 2016  
ve Stavovském divadle

1

2

3
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OPERA > UVÁDÍME

 >

Svatopluk Sem (Sharpless) a Donata 
D´Annunzio Lombardi (Cio-Cio-San)

Foto: H. Smejkalová

 >
Christina Vasileva (Cio-Cio-San)  
a Štěpánka Pučálková (Suzuki)

Josef Moravec (Goro), Lenka Čermáková 
(Suzuki) a Maria Kobielska (Cio-Cio-San) 

Foto: P. Borecký

Pražské Národní divadlo uvedlo nové nastudování oblíbené opery Giacoma 
Pucciniho Madama Butterfly. Povedená a dobře obsazená inscenace Jiřího 
Heřmana si kvůli nemoci obou představitelek japonské dívky přezdívané Motý-
lek musela na svou premiéru počkat. Zachránila ji italská sopranistka Donata 
D‘Annuzio Lombardi, která se svým výkonem zasloužila o jeden z nejkrásněj-
ších večerů sezony. 

Jejího Motýlka nelze popsat jinak než jako famózní-
ho. (…) Velkolepý záskok! Podařené bylo i obsazení 
dalších postav. Bezchybně zpíval italský tenorista 
Luciano Mastro coby F. B. Pinkerton, především duet 
s Butterfly v závěru prvního dějství byl nádherný. 
Jeho pojetí mentality amerického důstojníka bylo 
plastické a uvěřitelné. (…) Suverénně si počínal také 
Svatopluk Sem jako americký konzul Sharpless, 
který publikum potěšil krásně sytým baryto-
nem. Dobře zazpívaná byla také Suzuki Štěpánky 
Pulčákové i Pinkertonova americká manželka Kate 
v podání Lenky Pavlovičové.(…) Sólistům se zpívalo 
dobře i proto, že se mohli spolehnout na znamenitě 
hrající orchestr pod vedením Martina Leginuse. 
Ve Stání opeře Pucciniho umějí, hudba se krásně 

nesla, byla detailně propracovaná, dynamická 
a správně z ní sálal japonský kolorit. Režisérovi 
(Jiří Heřman) se podařilo vytvořit skvěle nasví-
cenou a atraktivní scénu s několika plány, které 
vytváří efektní jevištní obrazy. (…) . Nechá celým 
dějem opery procházet dospělého syna Madama 
Butterfly a Pinkertona, který pozoruje životní osud 
své matky a dozvídá se tak pravdu o svém původu. 
Heřman dokázal v díle objevit nový rozměr, aniž by 
jej znásilnil touhou být za každou cenu moderní. 
Heřmanova inscenace má potenciál stát se jedním 
z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších předsta-
vení Národního divadla. 

Jakub Kožíšek, Česká televize

Madama Butterfly
Giacomo Puccini

Autor libreta: Giuseppe Giacosa, 
Luigi Illica

Hudební nastudování: Martin Leginus
Dirigent: Martin Leginus, Jiří Štrunc

Režie: Jiří Heřman
Scéna: Jiří Heřman, Jan Lukášek

Kostýmy: Alexandra Grusková
Pohybová spolupráce: Lucie Hayashi

Světelný design: Daniel Tesař
Sbormistr: Adolf Melichar

Dramaturgie: Patricie Částková, 
Ondřej Hučín

Účinkují:  
Cio-Cio-San: 

Donata D´Annunzio Lombardi /  
Maria Kobielska / Christina Vasileva 

Suzuki:
Lenka Čermáková / Štěpánka Pučálková

F. B. Pinkerton: 
Peter Berger / Luciano Mastro

Sharpless:
Pavol Remenár / Svatopluk Sem

Yamadori: 
Igor Loškár / Matúš Mazár 

Kate Pinkerton:
Lenka Pavlovič /  

Erika Vocelová Jarkovská 
Goro:

Josef Moravec / Václav Sibera 
Strýc Bonzo: 

Miloš Horák / Jiří Přibyl
Císařský komisař

Oleg Korotkov / Roman Vocel
a další 

Uvádíme:  
13. a 20. března,  

2. a 10. dubna, 22. května, 
12. a 28. června 2016 

ve Státní opeře

27. srpna, 18. září  
a 27. listopadu 2016  
v Národním divadle
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Pá 20/5 od 20.00, Rudolfinum
Janáček – Brahms – Falla – Canteloube – Respighi 

lidové písně z kantonu Bern a Ticino

MarTINa
JaNkoVÁ

& Gérard Wyss

Generální partner Oficiální partner Partner festivaluVe spolupráciGenerální mediální partner
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Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz

Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

Igor Ardašev

Tomislav Volek’s publishing
Jan Deyl Conservatory

Music in Czech lands of Rudolf II.

154 _

Czech Music Quarterly is a magazine 
in English 
focused on Czech classical music. Czech 
Music Quarterly provides a wide spectrum  
of information for music professionals  
and the general music public alike.  
Czech Music Quarterly offers interviews 
with and portraits of Czech composers 
and performers, often with a special focus 
on contemporary classical music, information 
about current events, reviews and wide-ranging 
articles from leading Czech musicologists.
Czech Music Quarterly has been  
published every 3 months, 
since 1995.
Please send orders to:  
Czech Music Information Centre
Besední 3, 118 00 Prague 1,  
Czech Republic
Email: info@czech-music.net  
Web: www.czech-music.net
Published by the Czech Music  
Information Centre
www.musica.cz

At www.floowie.com/
musica.cz you can 
easily order electronic 
or printed subscriptions, 
as well as purchase 
separate electronic 
issues. A preview of all 
archived issues is 
available too.

Edita Keglerová

Berg Orchestra

Ostrava Days 2015
Music of the Rudolphine Era

153_

Tomáš Jamník

PKF – Prague Philharmonia
Rafael Kubelík releases

Czech Lute: new discovery

152 _

OPERA PRO DĚTI
 

Opera Národního divadla a Státní opera  
připravuje pravidelné pořady  

pro nejmladší diváky. 

Projekt Opera nás baví je určen široké veřejnosti  
a představení se konají o víkendovém dopoledni.

Projekt Hurá do Opery! je určen především třídám  
prvního stupně základních škol a mateřským školám 

a představení se konají ve všední dny dopoledne.

www.narodni-divadlo.cz/cs/opera-nas-bavi
www.narodni-divadlo.cz/cs/opera/hura



Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Manon Lescaut

Uvádíme:
6. a 17. března, 8. a 17. dubna, 
7., 11. a 24. května 2016 
v Národním divadle

Je to hra o lásce a o vášni,  
ale taky o nevěře a o tom,  

kam až je milující ochoten zajít.

 ×
Vladimír Polívka a Pavlína Štorková
Foto: P. Borecký

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE
 >

Radúz Mácha a Vladimír Polívka
Patrik Děrgel a Jana Pidrmanová

Foto: P. BoreckýManon Lescaut
Vítězslav Nezval

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Ilona Smejkalová 

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Marek Cpin

Hudba: Jiří Hájek
Pohybová spolupráce: Pavol Kršiak

Světelný design: Martin Špetlík

Hrají:
Jana Pidrmanová / Pavlína Štorková,  

Patrik Děrgel / Vladimír Polívka j. h., 
Radúz Mácha, Vladislav Beneš,  

Petr Šmíd j. h. / Matyáš Řezníček j. h., 
Lenka Zbranková j. h.

Uvádíme:
6. a 17. března,  
8. a 17. dubna,  

7., 11. a 24. května 2016 
v Národním divadle
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ČINOHRA > Z RECENZÍ 

Překlad: Jakub Škorpil
Režie: Petra Tejnorová

Dramaturgie: Jan Tošovský 
Scéna a kostýmy: Antonín Šilar

Hudba: Jiří Konvalinka
Pohybová spolupráce: Jaro Viňarský

Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: 
Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  

Eva Salzmannová, Tereza Vilišová,  
Filip Kaňkovský, David Matásek,  

Saša Rašilov, Pavol Smolárik j. h., 
Petr Vančura j. h.

Uvádíme:  
6. a 21. března ve 20 hodin 

na Nové scéně

Láska a informace
Caryl Churchillová

 >

Saša Rašilov, Lucie Polišenská  
a Louis Traore 

 >
David Matásek a Pavla Beretová

Foto: J. Hromádko

Existenciální detektivka
Činohra Národního divadla uvedla hru britské dra-
matičky Caryl Churchillové Láska a informace na Nové 
scéně, která se čím dál víc profiluje jako jeviště soudo-
bé dramatiky. Hra představuje takzvaný otevřený text, 
lineární řazení krátkých textových útvarů bez označení 
postav, byť s potenciálním dialogem. Churchillová po-
nechává na inscenátorech i řazení scén v jednotlivých 
sekcích. Její hra nemá začátek, prostředek ani konec, 
jde o kaleidoskop velmi krátkých, několikavteřinových 
či několikaminutových situací a záleží na divácích, zda 
a jaký si z nich složí příběh a sdělení. (…)
Je to divadlo vypovídající s dokumentární neosob-
ností o světě informací a technologií, který je možná 
pro dnešní mladou generaci přirozeným prostředím, 
přesto ale děsí. 
 
Radmila Hrdinová, Právo 8. 2. 2016

Neschopnost přiblížit se druhému člověku je spo-
lečným jmenovatelem výrazných dramatických tex-
tů současnosti. Jen Nová scéna Národního divadla 
uvádí již třetí současnou hru v řadě, která se dotýká 
tématu odcizení – po inscenacích Daniela Špinara 
Zemětřesení v Londýně a Spolu/Sami připravila hru 
Láska a informace doyenky britského dramatu Caryl 
Churchillové, tentokrát v režii Petry Tejnorové. (…) 
Jeviště, rozparcelované žlutými páskami, se stává 
místem rekonstrukce událostí, které mohly vést 
ke zločinu. Rekvizitám vévodí krabice s vršícími se 
doličnými předměty. Ty se s přibývajícími infor-
macemi bez ustání zpracovávají u stolu vyšetřo-
vatelů, v prosvícené kukani laboratoře. Vládne jí 
Lucie Polišenská, exaktně pitvající životní tajemství 
od mozků kuřat přes sny až po metodické tréninky 
paměti – scény s ní patří k nejživějším. Jsou však 
informace, které se opakovaně promítají v pozadí 
scény, skutečně vodítky, nebo spíš slepými ulička-
mi? Ke konci se hlavní vyšetřovatel sám, bosý, bez 
uniformy, pokouší označkovat prostor nahromadě-
nými samolepicími papírky se získanými stopami, 
ale jde spíš o obraz ještě většího zmatku. (…)
 
Ester Žantovská, Hospodářské noviny, 8. 2. 2016
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Lenka Lagronová 
JAKO BŘITVA (NĚMCOVÁ) 

Režie: Štěpán Pácl
Dramaturgie: Milan Šotek

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Daniela Klimešová

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Magdaléna Borová,  
Taťjana Medvecká, David Prachař,  

Jan Hartl j. h., Jiří Štěpnička,  
Alois Švehlík, Igor Orozovič,  

Martin Pechlát, Jana Preissová,  
Jana Boušková, Lucie Žáčková,  

Jana Janěková ml., Gabriela 
Mikulková j. h. a Klára Suchá j. h.  

a Jiří Konvalinka j. h. (housle) 

Světová premiéra:
31. března 2016  

ve Stavovském divadle

Sledujte fotografie z prvních  
zkoušek na našem facebooku

www.facebook.com/cinohraND

Už to bude téměř deset let, co jste v Pitínského 
inscenaci Babičky (ND 2007) ztvárnila Barunku. 
Promítla se nějak vaše zkušenost s Barunkou 
a z Barunky do Lagronové Němcové?
Myslím, že to něco vědoucího uvnitř, něco, co hledí 
někam dál, ani samo neví kam, to měla v sobě 
i malá Barunka. Jistou dospělost. Přemíru empa-
tie, schopnost pozorovat a vidět, ucítit. Po něčem 
toužila, někam ji to táhlo. Potřeba „vzlétnout“, 
kterou sama neuměla pojmenovat. A vlastně stejně 
dětsky a nemotorně hledá svá křídla velká Božena. 
Díky vlastním dětem si intenzivněji uvědomuji, že 
všecko, čeho se nám dostalo i nedostalo v dětství, 
si s sebou táhneme dál. Nejde to odpojit. Nejde 
z toho vyrůst. Takže v Barunce bylo něco nezvykle 
vyzrálého a v Boženě volá bolavé dítě. Je to docela 
zvláštní hrát na divadle dvakrát stejnou postavu 
ve dvou různých životních fázích, možná je to rarita. 
Kdybych tak dokázala splatit Barunce to, co jí 
dlužím… Já jsem totiž tehdy strašně chtěla hrát tu 
Lásku, tu milostnou. Kristlu, Hortensii, kohokoli, ale 
ne dítě. Asi jsem Barunce tehdy nedorostla. Prostě 
trdlo.

Božena Němcová ožije na jevišti Stavovského 
divadla. Jsou pro vás stejně životná i její více 
než sto padesát let stará slova? Co vaše vlastní 
čtenářská zkušenost s Němcovou?
My jsme měli v dětství doma na desce nahrávku Ba-
bičky v podání paní Naskové a Fabianové, a to jsem 
milovala. Sedět v křesle a poslouchat intonace, 
kterými vyprávějí, co všechno babička, když přijela, 
vyndavala ze svého kapsáře… tohle se do mě 
zarylo navždycky a při zkoušení Babičky to krásně 
vyplouvalo z paměti… Při našem současném zkou-
šení jsem samozřejmě osvěžovala i další Němcové 
prózy – Divou Báru, Karlu, pohádku O Viktorce, Čtyry 
doby… A byla jsem zaskočená, jak jsou ty příběhy 
moderní, výjimečné hrdinky, lahodný, čtivý jazyk. 
Boženě bylo vyčítáno, že píše selanky, že nevy-
tvořila něco „velikého“. Ale právě to se mi na jejím 
psaní zdá nejsilnější, že vycítila, co skutečně je pro 
národ a pro jeho jazyk podstatné, z čeho se živí 
a roste. Ne velemyšlenky a gesta, ale každodenní 
drobné slovo, povídačky, pohádky… Prameny. Jak 
se po nich fyzicky pídila, poslouchala, zapisovala, 
dotvářela, co jí síly stačily.

„Žádné pohádky, žádné zpěvánky,“ říká ve hře 
Lenky Lagronové Josef Němec své ženě. Jak je to 
u vás? Čtete svým dětem před spaním pohádky? 
A čím je vám vůbec svět pohádek? 
Samozřejmě, že si s dětmi před spaním čteme, ale 
ne výhradně pohádky. Momentálně u nás nejvíc frčí 
Astrid Lindgrenová – cokoli od ní. Naše děti totiž 
milují vyhrocené komické situace a podivné neucho-
pitelné lidské typy. Takže Pipi dlouhá punčocha, Kar-
kulín ze střechy nebo třeba Ronja, dcera loupežníka – 
to jsou teď naši hrdinové. Pohádky Boženy Němcové 
jsme si také začali pročítat a pro mě je to opět velmi 
silné, protože jakmile vidím nějakou ilustraci v té 
knize, vybaví se mi úplně fyzický pocit z dětství… 
A jakmile se v pohádce objeví silný moment zla nebo 
dobra, nemůžu číst dál, protože brečím. Když jsem 
hodně unavená, praktikuji pouze zpěvánky – to bez 
výjimky každodenně. Je to velká výzva neustále 
vymýšlet nové a nové lidovky, které jsou pro usínání 
vhodné – tedy poklidné a durové, protože moll 
na dobrou noc může vzbuzovat nežádanou úzkost.

Božena Němcová přesáhla svou dobu. Žena výji-
mečná, talentovaná, krásná, vášnivá – nepochy-
buji, že tím vším ji obdaříte. Je vám však Božena 
Němcová také něčím protivná?
Hodně mě zasáhlo, když jsem se dozvěděla, že 
některé své dopisy psala s vědomím, že to mož-
ná někdo někdy bude číst, že se to vydá. S tím se 
nedokážu smířit. Rozumím tomu, že člověk literárně 
talentovaný nevědomky své dopisy nějak stylizuje – 
podle adresáta (to děláme všichni) nebo prostě pro-
to, že nádherně a zručně píše, takže i osobní pošta 
je vlastně hodnotným dílem. Ale že by s tím dopředu 
počítal? S nějakou čtenářskou obcí? Prostě píšu, 
protože musím, protože to potřebuji sdělit druhé-
mu, píšu z těla. Moje úvaha je možná úplně špatná, 
možná, že to pro ni byla zčásti další literární forma 
k naplnění, v jejích životních podmínkách uskuteč-
nitelná. Ty dopisy jsou ohromné, ale já osobně jsem 
před nimi měla trochu ostych. A vůbec před celým 
tajemstvím Boženy Němcové. Jediné, co mě uklid-
ňuje, je fakt, že ono stejně trvá. Jak tak zkoušíme 
a s tou ŽENOU se potýkám, dalo by se meditovat nad 
dalšími věcmi, kvůli kterým mohla být pro své okolí 
nesnesitelná, ale vůbec se mi nechce. Já ji hluboce 
obdivuji.

Provrtat se 
sám k sobě až na  dřeň …

S dirigentem Jaroslavem Kyzlinkem  
nejen o Juliettě Bohuslava Martinů.  

Rozhovor s MAGDALÉNOU BOROVOU
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Provrtat se 
sám k sobě až na  dřeň …

Procházka s Boženou
Pražské chodníky dodnes pamatují stovky po-
drážek našich literárních osobností. Pojďme si 
připomenout atmosféru doby a osudy prvních 
českých spisovatelek, „národních autorek“ 
přímo na místech, kudy chodily, kde žily, tvoři-
ly, milovaly, trpěly… 

Stačí zvednout hlavu a pohlédnout do oken 
domu Karolíny Světlé (kdo tu dnes asi bydlí?), 
šedou ulici nechat oživnout nadšením z prvního 
českého bálu a možná, že mezi obchody se 

suvenýry přeci jen ještě ucítíme vůni tiskařské 
barvy obrozeneckých nakladatelství. 
Nechte na sebe dýchnout dobu dávno minulou 
i atmosféru dnešní Prahy.

K inscenaci Jako břitva (Němcová) nabízíme 
divákům Národního divadla velmi zajímavý 
a neobvyklý doprovodný program – procházku 
po pražských zákoutích, která jsou spjata s Ka-
rolínou Světlou, Žofií Podlipskou a především 
– s Boženou Němcovou. 

Procházka se koná ve vybraných termínech 
zhruba hodinu před představením Jako břitva 
(Němcová). Vzhledem k charakteru programu je 
kapacita míst omezena. 

Rezervace a bližší informace o procházkách 
získáte u lektorky doprovodných programů,  
Daniely von Vorst (tvurcidilny@narodni-divadlo.cz) 
a na webových stránkách Národního divadla, 
v sekci ND+
www.ndplus.cz

Dovolte, aby závěrečná otázka nesměřo-
vala na „největší českou spisovatelku“, ale 
na „největší českou dramatičku“. Můžete 
nějak postihnout svůj vztah k textům Lenky 
Lagronové? Tuším, že to není poprvé, co v její 
dramatice hrajete?
Tvorbu Lenky Lagronové jsem poprvé zavní-
mala v Disku, kde Štěpán Pácl ve spolupráci 
s Terezou Marečkovou dělal hru Království. 
Potom jsme s Divadlem Masopust načrtli Roz-
hovory s Janem Pavlem, ale vzhledem k mému 
těhotenství se nakonec nekonaly… A minulou 
sezonu jsem za Lucku Štěpánkovou v očeká-
vání přebírala roli Cass – sestry spisovatelky 
Jane Austenové ve hře Zahrada Jane Austenové, 
ve Viole. Tahle hra má mnoho společného s tou, 
kterou teď zkoušíme. Jane Austenová, podobně 
jako Božena, v zápase se sebou samou, se spo-
lečností, se svou matkou, hledá odvahu k psaní, 
k samostatnosti a tedy k samotě, hledá cestu 
do své zahrady. Jazyk her Lenky Lagronové 
mě od prvního setkání omámil. Je to svět sám 
pro sebe, je to báseň, která má svá speciální 
„pravidla“. Člověk se těm slovům musí otevřít, 
aby ho prostoupily, aby jejich prostřednictvím 
mohl začít sdělovat. Jejich rytmem, gradací, 
hutností sdělení, vtipem. Provrtat se sám 
k sobě, tak jako se Lenka v každé hře provrtává 
až na dřeň. Toho, kdo jsem, toho, co má smysl. 
A stejně to vždycky končí u maminky.
 

Ptal se Milan Šotek



34

ČINOHRA > ZPRÁVY

Spiritistická seance,  
při níž se zjevují (nejen) noví autoři!
Agentura Aura-Pont a Národní divadlo pořádají šestý ročník Noci českých 
a slovenských autorů, která se v letošním roce vrací na jeviště Nové scény, 
kde také před šesti lety vznikla. Výrazné režisérské osobnosti představí divá-
kům inscenovaná čtení finálových textů Anonymní soutěže o nejlepší původ-
ní divadelní hru za rok 2015, kterou vyhlásila divadelní a literární agentura 
Aura-Pont v návaznosti na 22 ročníků soutěže o Cenu Alfréda Radoka. 

Do dramatické soutěže se každý rok přihlásí několik 
desítek autorů s novými dramatickými texty. Jen ne-
patrný zlomek ze všech her ovšem dospěje do stádia 
jevištní realizace. Činohra ND se snaží systematicky 
vyhledávat nové texty i autory, a tak se tento večer, 
v němž hlavní pozornost patří právě novým českým 
a slovenským hrám, koná právě na jevišti Nové scény 
a Národní divadlo se zároveň stává spolupořadate-
lem dramatické soutěže. Formou scénických črt, re-
spektive divadelních „návnad“ a ochutnávek, uvidíte 
dva nejzajímavější, nejzábavnější a nejvýše oceněné 
texty loňského ročníku. 

Vítězný text autora Doda Gombára Peniaze je bravur-
ní mnohovrstevnou existenciální mozaikou několika 
zdánlivě nesouvisejících příběhů o lidském míjení, 
které se však nakonec pro¬lnou v jednom čase 
na stejném místě – v bance. Dvojice věčně zkouře-
ných lůzrů se rozhodne za asistence svého hochšta-
plerského šéfa peněžní ústav přepadnout, z ciziny se 
navrátivší muž platonicky miluje úřednici banky, kde 
pracuje jako strážný, jeho matka si zase oblíbí muže, 
jenž hraje v pasáži před bankou na harmoniku, poně-
kud věkově nesourodá partnerská dvojice se rozejde 
těsně před svatbou, přestože partner byl v bance už 
vyřizovat půjčku. Jenže nakonec dojde v bankovním 
domě k poněkud chaotické střelbě. V režii Braňa 
Holička se představí Igor Orozovič, Filip Kaňkovský, 
Ondřej Pavelka, Pavel Batěk, Taťjana Medvecká, 
Pavlína Štorková, David Matásek, Saša Rašilov, 
Jana Pidrmanová a Tereza Vilišová. 

Arizace Adama Votruby je velmi vtipná a překvapivá 
absurditka gogolovského střihu, která obrací na hla-
vu logiku nacistické propagandy. Na protektorátní ve-
lení města Brna dorazí inspekce, která kontroluje ari-
zaci židovského majetku a zjistí, že nebyly arizovány 
židovské hřbitovy. Podle hesla „Na místo Židů Němci“ 
mají být odstraněny veškeré náhrobní kameny, mrtví 
vyházeni a vybraní němečtí obyvatelé dáni do hrobů 
po Židech. Při pohledu na prázdný hřbitov by si totiž 
nesvědomité občanstvo mohlo pomyslet ledasco. Tím 
ale celá tragikomická historka teprve začíná. V režii 
Daniela Špinara uvidíte Lucii Polišenskou, Jana 
Bidlase a Filipa Rajmonta.

Součástí večera bude vyhlášení textů, které v roce 
2016 postupují do finále i prezentace dalších oceně-
ných her. Samotné vyhlašování bude koncipováno 
jako tajemná spiritistická seance, při níž námi velmi 
pečlivě vybrané médium vyvolá na jeviště nejen finá-
lové texty, ale možná i ducha jednoho velmi známého 
českého (samozřejmě mrtvého!) autora. 

Pokud máte pro strach uděláno, a přítomnost mrt-
vých (ale i živých!) autorů vás nikterak neděsí, přijďte 
v pondělí 4. dubna v 19:00 na Novou scénu! 

 
Ilona Smejkalová

Blahopřání
22. března 2016 slaví půlkulaté životní jubileum dlou-
holetá nápovědka Činohry ND Zuzana Němečková. 

Milá Zuzko,
dovol mně, abych Ti k tvým neuvěřitelným narozeni-
nám, kromě zdraví a radosti, popřála i nadále bojov-
ného ducha a lásku k divadlu, která nás, jak doufám, 
ještě dlouho neopustí. 
Tvoje Eva K. 

Milá Zuzano,
jako nápovědka víš, kolik toho lidi napovídají. A teď 
se po divadle povídá, že slavíš narozeniny. Napoví-
dat cokoli Osudu se nesluší. Ale Slováci mají místo 
nápovědy „šepkára“. A něco pošpitat Osudu, o něco 
poprosit, to už se určitě může. Tak my na Činohře mu 
našeptáme, aby byl k Tobě milý a štědrý a abys byla 
zdráva a plná energie. 
Tvá Činohra
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KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
 
v březnu 2016 vám nabízíme 
vybrané inscenace za zvý-
hodněné vstupné s 30% 
slevou:

Josef Kajetán Tyl
STRAKONICKÝ DUDÁK 
Pro členy KPČ uvedeme: 
29. 3. 2016 v 19.00;  
Národní divadlo 
Nejslavnější hra českého klasika. 
Báchorka určená dospělým 
i dětem. V hlavní roli se představí 
Igor Orozovič. Režie se ujal Jan 
Antonín Pitínský.

Caryl Churchillová
LÁSKA A INFORMACE 
Pro členy KPČ uvedeme:  
6. 3. 2016 ve 20.00; Nová scéna 
Existenciální detektivka v režii 
Petry Tejnorové. Informace 
můžou zabít lásku. Bez informací 
není láska. Láska je informace. 
Nalezená videokamera, ztráta 
paměti a rozbité vztahy. Divadlo 
jako hádanka. 

BONUS – JEDNOTNÉ VSTUPNÉ  
100 KČ NA NOVÉ SCÉNĚ

Chanoch Levin
STRASTI ŽIVOTA 
Pro členy KPČ uvedeme:  
13. 3. 2016
Pozoruhodný izraelský dramatik 
Chanoch Levin patří k nejuzná-
vanějším autorům izraelského 
dramatu. Někteří ho přirovnávají 
ke Kafkovi, jiní k Beckettovi, ještě 
jiní k Havlovi… Jeho hlas je však 
zcela svébytný a originální. Hrají: 
Jiří Štěpnička, Jana Boušková 
a Alois Švehlík.

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky na pokladnách ND 
do termínu konce rezervace.

POKLADNY ND
Hlavní pokladna ND, Národní 4, P 1 
(po–pá 9–18, so–ne 10–18, v hrací 
dny Nové scény do začátku před-
stavení)
Pokladna Stavovského divadla,  
Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18) 
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 
(po–ne 10–18) 

Těšíme se na setkání v hledištích 
našich divadel!

OBCHODNÍ ODBOR ND 
ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK
Jana Tycová, Ostrovní 1, 112 30 P1
+420 224 901 419  
(po–pá 9–17 hod.)
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz
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6. 3. od 17 hodin 
Studio DAMÚZA

Dlouhý, Široký  
a Bystrozraký 
Klasická pohádka K. J. Erbena 
v provedení 4 herců, 7 marionet 
a 1 plicovačky. To vše kolem 
jednoho kulatého stolu. 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? Inscenace byla 
oceněna hlavní cenou Erik 
na festivalu Přelet nad loutkář-
ským hnízdem 2003. Filip Jevič 
získal cenu za režii a Tomáš 
Jeřábek za herecký výkon 
na Mateřince 2005.

Režie: Filip Jevič
Hudba: Kristýna Pangrácová Fran-
ková
Hrají: Justin Svoboda,  
Tomáš Jeřábek, Kristýna Pangrácová 
Franková,  
Magdalena Lážnovská
Pro děti od 4 let
Délka představení: 50 minut

13. 3. od 17 hodin 
Studio DAMÚZA 

Perníková  
chaloupka 
Náš loutkový příběh se ode-
hrává v období vlády Rudolfa II. 
Na Pražský hrad se sjíždí nejvý-
znamnější alchymisté a umělci 
své doby. Proradný rádce se 
snaží co nejvíce si namastit 
kapsy, a tak lidé v podhradí za-
žívají krušné chvíle. Rabín Löw 
proto na pomoc povolá hrdinu 
z hlíny – Golema. Golemova síla 
je však tak velká, že i samot-
ného císaře uchvátí touha se 
ho zmocnit a využít ho jako 
válečnou zbraň. Díky odvaze ra-
bínovy dcery Ester však příběh, 
jak už tomu v pohádkách bývá, 
nakonec dobře skončí. Slovo 
golem znamená v hebrejštině 
neúplný, nedokonalý. Stejně 
je v židovských legendách 
pojímána i tato oživená bytost. 
Neměla vlastní myšlenky ani 
vlastní vůli, jen doslovně plnila 
příkazy svého pána.

Koncept, režie: Tomáš Podrazil
Scénografie: Marie Hásková
Hrají: Tomáš Podrazil
Pro děti od 6 let
Délka představení: 45 minut

20. 3. od 17 a 21. 3. od 10 hodin
Laterna magika 

Vidím  
nevidím 
Inscenace scenáristky, 
režisérky a animátorky Marii 
Procházkové je určena pro 
nejmenší diváky a jejich rodiče. 
Děti se mohou ponořit do světa 
představ a fantazie holčičky 
Agátky, do jejích každoden-
ních dobrodružství. Ta ožívají 
prostřednictvím divadla, tance 
a pantomimy i poetickými 
projekcemi, které využívají jak 
film, tak tradiční ruční animaci. 
V inscenaci účinkuje soubor La-
terny magiky a populární herci 
Linda Rybová a Tomáš Měchá-
ček, takže zkrátka nepřijdou 
ani rodiče.

Scénář, animace a režie:  
Maria Procházková
Hudba: Marek Doubrava
Scéna: Jan Novotný
Kostýmy: Simona Rybáková
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Pohybová spolupráce: Barbora Man-
dys Pauerová
Pro děti od 5 let
Délka představení: 55 minut

Bohatý pohádkový program  
na Nové scéně

FO
TO

: A
R

CH
IV

26. 3. od 17 hodin 
Laterna magika 

Kouzelný  
cirkus 
Dva klauni stvoření z obrovské-
ho vejce jsou ke svodům světa 
zcela neteční. Ale co když se 
z mořských vln zrodí překrásná 
Venuše? To by tu ale nesměl 
být Svůdce, napůl kouzelník 
a napůl cirkusový principál, 
který se rozhodne našim 
hrdinům překazit každé setkání 
s jejich vyvolenou. Nejsou 
bezpečni ani v horkovzdušném 
balónu, ani v loutkovém diva-
dle. Nejoblíbenější inscenace 
Laterny magiky pro celou rodi-
nu je na repertoáru nepřetržitě 
již 39 let!

Režie: Evald Schorm,  
Jan Švankmajer a Jiří Srnec
Scéna: Josef Svoboda
Kostýmy a masky: Z. Seydl
Kamera: Emil Sirotek
Hudba: O. F. Korte, J. Krček,  
P. Kořínek, V. Hála, R. Hladík  
a J. Stivín
Choreografie: K. Vrtiška,  
J. Hrabal, V. Jílek, J. Koníček  
a F. Pokorný
Pro děti od 8 let
Délka představení: 95 minut,  
hraje se s přestávkou
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Dyzajn market Jaro 

Největší výběrová open-air 
prodejní výstava autorské tvorby 
Dyzajn market přivítá jaro již 
tradičně na piazzetě Národního 
divadla. O víkendu 19.–20. 3. se 
představí přes 200 českých a za-
hraničních designérů a tvůrců. 

Těšit se můžete i na dárkové 
zboží z Národního divadla.

Výstava Tomáše Predka Vysoké napětí v galerii Nové scény

V březnu budete moci navštívit 
v galerii Nové scény, situované 
do prostoru tzv. podesty ve 2. pat-
ře budovy, výstavu mladého malí-
ře Tomáše Predka Vysoké napětí. 
Národní divadlo tak pokračuje 
v dramaturgické linii prezentace 
mladých umělců v prostorách její 
nejprogresivnější scény.

Tomáš Predka je absolventem 
ateliéru Grafika II prof. Vladimíra 
Kokolii na Akademii výtvarných 
umění v Praze, mimo to také 
prošel ateliérem Jiřího Černic-
kého na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze a ateliérem 
erweitertermalerischerRaum 
Prof. Daniela Richtera na Akade-
mii výtvarných umění ve Vídni. 

Ve své práci zabývá fragmentár-
ností současného světa, který 
je přehlcen obrazy a lidský zrak 
je v něm stále více zkoušen 
náporem vizuálních vjemů. Pokud 
nejsou oči slepé, dívají se. A když 
zavřeme oči, opět se nám vyjevují 
obrazy, tentokrát zevnitř.
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Rozhýbou kulisy a loutky vlastními elektrickými vozíky  
– divadlo, které nemá ve světě obdoby
Autorem scénáře je Jiří Ornest, který společně 
s Jakubem Macečkem hru i režíruje. Hudbu složil 
Jaroslav Svoboda (kapela Traband), scénu a loutky 
navrhl Petr Matásek. S námětem přišel kapelník  
The Tap Tap ŠIMON ORNEST.

Kde jste se k námětu na Nefňuku dostal?
Nefňuka je hra, která vznikla na motivy známé knihy 
Jesus Betz francouzských autorů Freda Bernarda 
a FranÇoise Roca. O knížce jsem se dozvěděl zhruba 
před pěti lety od skvělého herce a komika Tondy No-
votného. Náhodou jsem se s ním potkal na pivu a on mi 
vyprávěl, že podle této předlohy připravuje malé před-
stavení o klukovi, který se narodí bez rukou a nohou, 
prožije dobrodružství a najde velkou lásku. Vyprávěl mi 
příběh podrobněji s tím, že on hraje tátu, který si pořád 
stěžuje a lamentuje, a na hlavní roli syna si připravuje 
loutku, se kterou hraje také on. Tento úsporný model 
se mi hned zalíbil a také nás hned společně napadlo, 
že by bylo zajímavé do představení zapojit The Tap Tap 
jako kapelu lidí s handicapem. 

V čem bude tato hra unikátní?
Asi hlavně nápadem, na který jsme přišli s naším 
výtvarníkem Honzou Augustou. Jde o zapojení elek-
trických vozíků členů The Tap Tap do pohybu kulis 
a loutek. Využijeme tak jejich kompenzační pomůcky 
jako silné stroje, které jejich majitelé budou obsluhovat 
stejně, jako když se na nich v běžném životě pohybují.

Jak to bude fungovat?
Vozíky budou fungovat jako zpřevodované motory, 
jejichž prostřednictvím budou loutky a kulisy ovládány. 
V současné době spolupracujeme s dílnami Východo-
českého divadla v Pardubicích na výrobě speciálních 
kulis a s divadlem Drak na výrobě  loutek. 

V Nefňukovi tedy bude účinkovat celá kapela?
Ano, The Tap Tap budou zajišťovat kompletní hudební 
doprovod hry a zároveň větší i drobnější role. Je to 
něco úplně nového a o hodně náročnějšího než běžný 
koncert …

Scénář ke hře napsal váš otec, který bude představení 
i režírovat, je to tak?
O tomto nápadu jsem jako úplně prvnímu vyprávěl prá-
vě tátovi (herec a režisér Jiří Ornest – pozn. red.) a jemu 
se to moc líbilo. Řekl, že by to rád režíroval. Po mnoha 
úskalích, včetně tátových velkých zdravotních kom-
plikací, jsme finální podobu představení s písničkami 
od Jardy Svobody a scénografií od Petra Matáska dali 
dohromady a dohodli se na spolupráci s Novou scénou.

Máte s představením nějaké další plány?
Rozhodně! Chceme s ním cestovat po celé ČR i do za-
hraničí.

Přichází Nefňuka s nějakým posláním?
Nefňuka je příběh o klukovi s těžkým postižením, který je 
velmi odvážný a chytrý. Překoná spoustu překážek a za-
žije velká dobrodružství. Nakonec se šťastně zamiluje 
a stane se ředitelem vlastního cirkusu. Cílem předsta-
vení je ukázat, že opravdu prohrává jen ten, kdo všechno 
vzdává předem. Stejně tak uvažujeme, pracujeme 
a vymýšlíme nové věci i v naší kapele. Když Rudolf Jed-
lička ústav a školy zakládal, řekl, že chce měnit pasivní 
příjemce sociálních dávek na daňové poplatníky. A o to 
my se celou dobu snažíme. Během 16 let existence jsme 
si poctivě prošlápnuli své místo v českém šoubyznysu 
a mnohokrát úspěšně reprezentovali ČR i v zahraničí. 
Za rok odehrajeme kolem 60 koncertů, a tak doufáme, 
že by z nás dnes měl pan Jedlička radost.

–ZS–

Kapela The Tap Tap 
připravuje pro Novou 

scénu Národního divadla 
unikátní inscenaci, které 

nenajdete nikde jinde 
na světě. Hru s názvem 

Nefňuka (aneb podivu-
hodná dobrodružství 

Kristla Špána na souši 
i na moři) bude uvádět 

Nová scéna ND od  
24. dubna tohoto roku. 

Premiéra: 
24. dubna 2016 
na Nové scéně

Uvádíme:
1. května a 26.  

a 27. června 2016

The Tap Tap



Scénář: Markéta Bidlasová, David Drábek
Režie: David Drábek
Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Darek Král
Choreografie: Martin Pacek
Pohybová spolupráce: Henrieta Hornáčková
Projekce: Jakub Kopecký, Šimon Koudela

Co se stane, když se tým filmařů z počátku 20. století vedený 
roztržitým režisérem rozhodne zpracovat osudy hrdinů Jule-
se Verna? A co když do natáčení zasáhne sám proslulý autor 
a jeho autoritativní manželka? Prostředí je inspirované sku-
tečným filmovým ateliérem, který jako první prototyp postavil 
na začátku století Thomas Alva Edison. V inscenaci, v niž není 
nouze o překvapivé zvraty a humorné situace, ožívají fantas-
tické obrazy a odvážní hrdinové z Vernových příběhů.

Uvádíme:
11. března. ve 20.00 
a 12. března ve 14.00 a 20.00 
na Nové scéně

Podivuhodné cesty
Julese Verna

 ×
Ondřej Vacke a Henrieta Hornáčková
Foto: M. Šandera

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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Malý princ  
očima scénografa
O inscenaci již můžeme prozradit, že její scéna bude 
čistá a jednoduchá, zato důraz bude kladen na pro-
jekci. Hovoří se o oživení myšlenky polyekranu. 
Můžete své scénické řešení čtenářům popsat?
Scénografie našeho pojetí Malého prince ani nemůže 
být nějak vizuálně nabubřelá. Jsme na poušti a je to 
vlastně sen o jiném světě. Základem je zvlněný ne-
geometrický prostor inspirovaný písečnými dunami. 
Projekce je tu svou éterickou podstatou nanejvýš 
na místě a k tomu génius loci Laterny magiky. Poly- 
ekran se v našem pojetí posouvá od původní tech-
nologie svítících krabiček k dílčím obrazům, které se 
noří ze základního obrazového plánu projekcí a opět 
se v něm rozplynou. Využíváme veškerou techniku, 
kterou Nová scéna aktuálně nabízí.

Jaký dojem má scénografie vzbudit: vytvořit pro di-
váka novou realitu, v níž se ocitne, nebo podporovat 
sdělení ostatních složek podle přání pana režiséra?
Malý princ určitě není látka, u které se vystačí 
s nějakou lineární deskripcí. A navíc, režisérem je 
Vladimír Morávek. Když vezme za kliku od divadla, 
mizí popisný realismus spěšně nouzovým východem. 
Náš Malý princ je především jeho tvůrčím pohledem, 
tvůrčím gestem. Samozřejmě, že jsme měli scénář 
a další podklady, ale modelovalo se za pochodu, 
každý nápad generoval další. Zahrada, ve které se 
cestičky rozvětvují. Poezie. A přeci jasný a čitelný 
artefakt. Pro mne spolupráce snů.

Inscenace je určena zčásti pro mladé diváky, děti. 
Ty jsou v dnešní době zvyklé vyrůstat ve virtuální 
realitě počítačů a 3D kin. Myslíte, že divadlo má jít 

cestou určitého vizuálního sbližování s tím, co znají, 
nebo naopak vytvářet kontrast jednoduchostí?
Mám dva malé kluky ve věku čtyři a půl a dva a půl 
roku. Vím přesně, co máte na mysli. Moje zkušenost 
je ovšem taková, že právě čím více jsou děti obklope-
ni virtuálním mediálním světem, tím více žasnou nad 
scénickým zjevením. Laterna magika má možnost 
spojit obě prostředí do jedinečného tvaru. Nemůže si 
ale dovolit technicky zaostat za multiplexy.

Jak vás přímo při práci pro Laternu inspiruje odkaz 
Josefa Svobody jako jejího zakladatele? Co pro vás 
vlastně znamená pojem „Laterna magika“?
Josef Svoboda a ostatní otcové zakladatelé takto La-
ternu magiku koncipovali. Jejich dílo je unikátní. Nic 
proti verbuňku, ale jestli něco z žijící kulturní tradice 
našeho národa mělo získat zápis v seznamu světové-
ho duchovního dědictví UNESCO jako první, měla to 
být právě Laterna magika.

Co nejdůležitějšího jste si od profesora Svobody pro 
svou profesi odnesl jako jeho žák? 
Řemeslný základ, profesní zodpovědnost a vášeň pro 
vše nové. V roce 2020 oslavíme sté výročí narození 
Josefa Svobody. Inicioval jsem ve společnosti Josef 
Svoboda – scénograf, jejímž jsem členem, velkou sou-
bornou výstavu jeho díla. V současnosti už započala 
digitalizace filmových pásů z klasických představení 
Laterny magiky. Přál bych svému velkému učiteli 
i nám všem, aby se k uctění jeho výročí zaskvěla 
i Nová scéna renovovanou Laternou magikou v tech-
nickém i duchovním rozměru.

Lucie Kocourková

Premiéra nového pro-
jektu Laterny magiky 
se blíží: už jen měsíc 

a budete moci vkročit 
do světa fantazie spolu 

s Malým princem. Insce-
nace v režii Vladimíra 
Morávka oživí tradiční 

postupy Laterny magiky, 
ale bude i soudobým 
divadlem 21. století, 

a to divadlem pro celou 
rodinu. V inscenacích 

Laterny magiky je vždy 
jednou z nejdůležitěj-

ších složek scénografie 
a té se budeme věnovat 

v dnešní exkurzi do tvor-
by inscenace. Autorem 

scénografického řešení 
je akad. arch. Daniel 

Dvořák, který architektu-
ru a scénografii studoval 
přímo u Josefa Svobody, 

jednoho z duchovních 
otců Laterny magiky. Jak 
vidíte, náš tým je složen 
opravdu z těch nejpovo-

lanějších.

 >
Scénický návrh D. Dvořáka  

k inscenaci Malý princ
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V těžko uvěřitelném věku 52 let 
zemřel 19. ledna neočekávaně 
MILAN BÜRGER, jeden z nejvýrazněj-
ších pěvců české operní a koncertní 
scény, jehož umění bylo spojeno jak 
s Národním divadlem, tak přede-
vším se Státní operou. Ve svém 
životním repertoáru měl největší 
role basového oboru – např. Mefista, 
Kecala v Prodané nevěstě, Raracha 
v Čertově stěně, Sarastra v Kouzelné 
flétně, Gremina v Eugenu Oněginovi, 
Timura v Turandot a jednu ze svých 
nejlepších rolí, Vodníka v Rusalce. 
K zármutku všech přátel a kolegů 
odešel opravdu velmi předčasně. 

Dne 30. ledna 2016 zemřel po krátké 
nemoci ve věku 83 let vynikající 
umělec, klavírista a korepetitor JIŘÍ 
POKORNÝ. V Národním divadle pů-
sobil od roku 1962 až do roku 2011. 
Jako korepetitor nebo jako vedoucí 
hudebního nastudování se podílel 
na téměř dvou stovkách inscenací 
a jako klavírista, cembalista nebo 
hráč na zvonkohru na bezpočtu před-
stavení a koncertů. Díky své muzika-
litě a znalostem byl nepostradatel-
ným partnerem pro několik generací 
dirigentů a pěvců a skvělým vzorem 
pro své kolegy a následovníky. Bude 
nám všem velmi chybět.

Ve věku 88 let zemřel 31. ledna 
po dlouhé nemoci režisér a scenáris-
ta LADISLAV HELGE, držitel prestižní 
Ceny Vladislava Vančury za celoži-
votní tvůrčí a mravní přínos české 
kinematografii. Patřil k úspěšné 
a oceňované generaci filmových 
tvůrců 60. let. Jeho kariéru přerušila 
sovětská okupace a následná norma-
lizace, z politických důvodů nemohl 
dále tvořit, až se mu v roce 1977 
podařilo nastoupit jako scenárista 
a režisér Laterny magiky, kde působil 
15 let.

Čest jejich památce!

S Jiřím Pokorným jsem se poprvé 
setkal v roce 1983; při ansámblo-
vých zkouškách na Libuši, kterou 
se po celkové rekonstrukci znovu 
otvíralo Národní divadlo. Od té doby 
byl Jiří mým přítelem. V dobrém 
i zlém. Od té doby taky vím, že Jiří 
uměl pochválit tak, že to člověka víc 
než potěšilo. Ale že rovněž uměl bez 
pardonu a naprosto věcně ukázat 
na chyby při studiu nových rolí. 
Všichni moji kolegové, ať ho poznali 
jako novicové, nebo je už zdobil 
nejeden vavřín na scéně Národního 
divadla, mi určitě dají za pravdu.
S Jiřím jsem se nejvíc sblížil při 
studiu Barona Ochse z Růžového ka-
valíra. Denní zkoušky trvaly rok, ale 
píle se vyplatila. Cena Thálie, kterou 
jsem za roli obdržel, z poloviny patří 

právě jemu. Jen by se v jeho případě 
musela jmenovat Cena dobrých 
nervů a odpuštění.
Jen málokdy se o korepetitorovi 
dá říci, že je špičkový umělec. Jiří 
Pokorný patřil ke světlým výjim-
kám – byl nejen výtečný korepetitor, 
ale zároveň taky skvělý klavírista. 
Často při operních koncertech 
vkládal mezi jednotlivé árie klavírní 
skladby a já v úžasu naslouchal jeho 
interpretacím. Myslím, aniž bych 
nějak nadsazoval, že mnohý klavírní 
virtuos by mu mohl závidět.
Toto své umění zúročil při bene-
fičních představeních na hradě 
Grabštejn, ležícím na Liberecku 
na rozmezí Čech, Německa a Polska. 
Na přelomu minulého a současného 
tisíciletí tam devětkrát doprovázel 

a od klavíru řídil představení celých 
oper. Vždy a po zásluze sklízel 
od publika velký potlesk.
Pouze nesnesitelné bolesti zad ho 
v pozdním věku odvedly z milované-
ho Národního divadla a od neméně 
milovaného klavíru.
Jestliže se o někom dá říci, že ne-
zkazil žádnou legraci, tak o Jiřím to 
platilo dvojnásob. Už proto, že snášel 
i legrácky, které jsme si dělali z něho. 
Měl vadu řeči, neuměl „r“ a místo 
něho říkal „v“. To víte, že v operních 
textech nás mnohokrát svádělo místo 
„tréma tréma“ užívat „tvéma tvéma“.
Nejen kvůli tomu nám bude Jiří Po-
korný při ansámblových zkouškách 
chybět.

Luděk Vele, sólista Opery ND, a kolegové

Letošní leden se zapí-
še do divadelní histo-
rie skutečně smutně.  

Postupně nás opustily 
hned tři velké a vý-
znamné umělecké 

osobnosti. 

Černý leden 2016 

Pár slov na rozloučenou 
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KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

260. Mozartovy  
narozeniny

Národní divadlo oslavilo 260. naro-
zeniny Wolfganga Amadea Mozarta 
slavnostním koncertem ve Stavov-
ském divadle.

1  Pod taktovkou německého dirigenta 
Rolfa Becka vystoupila sopranistka 
Simona Houda-Šaturová v doprovo-
du Orchestru Národního divadla.

2  Narozeninová oslava na jevišti 
3  Ing. Vladimír Dohnal, předseda 

představenstva TOP HOTELS 
GROUP, a ředitel Národního divadla 
prof. Jan Burian

4  Slavnostní dort s malinami 
a broskvemi, ozdobený notami, 
housličkami a domácími Mozartový-
mi koulemi nakrojili slavnostně Rolf 
Beck a Simona Houda-Šaturová

5  Slavnostní tabule
6  Melounová výzdoba

Společnosti TOP HOTELS GROUP, a.s., 
za spolupraci při připravě Mozartových 
narozenin srdečně děkujeme!
www.tophotel.cz

Popelka ve Stavovském 
divadle 

Rossiniho opera Popelka (La Cene-
rentola) byla premiérována v hudeb-
ním nastudování Jana Kučery a v režii 
maďarské herečky a režisérky Enikő 
Eszenyi.

7  Režisérka Enikő Eszenyi, dirigent 
Jan Kučera a představitelka Angeli-
ny-Popelky Lena Belkina

8  Uprostřed Lena Belkina a Vassilis 
Kavayas aneb Don Ramiro. Vedle 
nich zlé sestry Clorinda (Yukiko 
Šrejmová Kinjo) a Tisbe (Dorothea 
Spilger)

9  Galeristka a mecenáška umění 
Meda Mládková s doprovodem

10  Dvakrát Don Ramiro – Martin Šrej-
ma a Vassilis Kavayas

11  Autor scény – Kentaur
12  Podnikatelka a mecenáška 

prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl 
a mexický choreograf Javier Torres

1 2
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Láska a informace 
na Nové scéně

Inscenace Caryl Churchillové Láska 
a informace měla začátkem února 
svou premiéru na Nové scéně.

13    Režisérka Petra Tejnorová a hereč-
ka Pavla Beretová 

14  Umělecký ředitel Činohry ND Daniel 
Špinar a ředitel Národního divadla 
prof. Jan Burian při premiérovém 
projevu

15  Herečky Magdaléna Borová, 
Taťjana Medvecká a Lucie Žáčková 
přišly podpořit své kolegy

Zachráněná Madama 
Butterfly ve Státní opeře 

Zdálo se, že obě únorové premiéry 
Madame Butterfly jsou z důvodu 
onemocnění obou titulních předsta-
vitelek, Marie Kobileské i Christiny 
Vasilevy, ohroženy. Z druhé premiéry 
se sice stala první, ale slavila velký 
úspěch. Nastudování Martinem Legi-
nusem a režisérem Jiřím Heřmanem 
se povedlo a premiéru svým zásko-
kem zachránila italská sopranistka 
Donata D’Annunzio Lombardi.

16  Ředitel ND prof. Jan Burian před 
oponou oznamuje změnu v premié-
rovém obsazení

17  Donata D’Annunzio Lombardi a ře-
ditelka Opery ND a SO Mgr. Silvia 
Hroncová

18  Donata D’Annunzio Lombardi (Cio-
-Cio-San)

19  Luciano Mastro (F. B. Pinkerton) 
a Lenka Pavlovič (Kate Pinkerton)

20  Svatopluk Sem (Sharpless) a diri-
gent Martin Leginus

21  Milan Štěch, předseda Senátu 
Parlamentu ČR, s chotí
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Kai Teichert
Substantia Nigra
23/3/2016 – 22/6/2016

Museum Montanelli
Nerudova 13, Praha 1
Út – Pá: 14 – 18 hodin
So – Ne: 13 – 18 hodin
www.museummontanelli.com

Podvědomí KosmosVášeň
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SIMPLY CLEVER

230 KONÍ 
VE SLUŽBÁCH 
JEDNOHO PÁNA

ŠKODA Octavia RS 230

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Octavia RS 230: 6,2/6,4 l/100 km, 142/149 g/km

OctaviaRS_NarodniDivadlo_190x277.indd   1 10.02.16   17:47
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změna v předplatném
VPXVI: Náhradní termín za zrušené představení Strasti života ze dne  
15. 2. 2016 se odehraje 24. 5. 2016 od 20 hodin na Nové scéně. 

ROD5: Změna termínu a titulu. Náhradou za zrušené představení  
Rusalky ze dne 18. 10. 2015 zařazujeme Prodanou nevěstu 29. 5. 2016 
od 15 hodin.

MNS2: Náhradní termín za zrušené představení Ohlušující pach bílé ze 
dne 14. 10. 2015 je 3. 3. 2016 od 20 hodin.

Č4: Náhradní termín za zrušené představení V rytmu swingu buší srdce 
mé ze dne 15. 11. 2015 je 9. 5. 2016.

Č1, MNS1, DV2, ČS2, DV1, Č3, Č2, MNS1, BP,  B2, Č4: Od 1. února 2016  
se začátek všech večerních představení na Nové scéně posunuje na 20 hod. 

Informační linka – jednotlivé vstupenky:
www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 448 
(po–ne 10–18 hodin), informace o pokladnách str. 50.
Slevu 50 % lze využít kdykoli, speciální nabídky na daný měsíc jsou vyhlašovány obvykle 
k 25. dni předcházejícího měsíce. Slevy na speciální nabídky lze uplatnit pouze při nákupu 
vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu. 

Informační linka – předplatné:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487 
(po–pá 10–18 hodin)
Pokladna předplatného: Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18)

* 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 při redukovaném hledišti (činohra). Hudební 
divadlo Karlín  
– místa v 5. kategorii (vnější boky na I. balkonu, vnější boky na II. balkonu – řady 1–4,  
řady 5–6 na II. balkonu). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální 
nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje 
na představení Sluha dvou pánů, akce typu pronájem a představení hostujících souborů. 

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí STUDENTŮM 
a MLADÝM DIVÁKŮM do 26 let vstu-
penky s 50% slevou na vyhrazená 
místa na všechna představení ND.* 
Kromě této slevy mohou studenti 
a mladí diváci do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku na vybraná 
představení v březnu 2016:

ČINOHRA 
Ze života hmyzu 
13. 3. v 19.00, Národní divadlo 
(2. balkon, 150 Kč)
Spolu/Sami
15. 3. v 19.00, Nová scéna
(celé hlediště, 100 Kč)
Othello, benátský mouřenín 
30. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Lazebník sevillský
9. 3. v 19.00, Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)

BALET 
Ballettissimo 
26. 3. ve 14.00 a 19.00, Státní opera 
(2. balkon střed, 200 Kč)

LATERNA MAGIKA
Human Locomotion 
19. 3. ve 20.00, Nová scéna  
(střed, 300 Kč)

Vstupenky se slevou na vybraná 
představení zakoupíte v poklad-
nách Národního divadla. Po předlo-
žení dokladu lze slevu uplatnit na  
1 vstupenku na každé  představení 
v nabídce. 

Národní divadlo nabízí SENIORŮM 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na vybraná 
místa na všechna představení ND. * 
Kromě této slevy mohou senioři 
využít rovněž naší speciální  
nabídku na vybraná představení 
v březnu 2016: 

ČINOHRA 
Kámen 
24. 3. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí, 200 Kč)
Strakonický dudák
29. 3. v 19.00, Národní divadlo 
(2. balkon, 200 Kč)

OPERA 
Matiné k 192. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
5. 3. v 11.00 Národní divadlo 
(přízemí, 150 Kč)
Jakobín 
10. 3. v 19.00, Národní divadlo 
(2. balkon, 350 Kč)
Rigoletto 
31. 3. v 19.00, Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)

BALET 
Ballettissimo 
26. 3. ve 14.00 a v 19.00, Státní opera 
(2. balkon střed, 200 Kč)

LATERNA MAGIKA
Podivuhodné cesty Julese Verna 
12. 3. ve 20.00, Nová scéna
(střed, 300 Kč) 
Kouzelný cirkus
26. 3. ve 20.00, Nová scéna 
(střed, 300 Kč)

Vstupenky se slevou na vybraná 
představení zakoupíte v pokladnách 
Národního divadla. Po předložení 
dokladu lze slevu uplatnit až na  
2 vstupenky (+ doprovod) na každé 
představení v nabídce.

Předprodej na představení Opery
Spustili jsme prodej vstupenek na představení Opery až 
do 31. 12. 2016 ve všech divadlech s výjimkou Nové scény – v Ná-
rodním divadle, Státní opeře, Hudebním divadle Karlín a Stavov-
ském divadle. Nabídka vstupenek na 10 měsíců předem se týká 
online nákupu prostřednictvím www.narodni-divadlo.cz a také 
v našich pokladnách na Nové scéně, ve Státní opeře a před Stavov-
ským divadlem, jakož i v ColosseumTicket a u dalších smluvních 
prodejců.
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CENOVÁ PÁSMA 

 Kategorie 1
• Přízemí střed 1–10
• Lóže (vyjma zadních míst v kraj-

ních lóžích 3, 4, 12, 13)

 Kategorie 2
• Přízemí střed 11–16
• Přízemí vnitřní boky
• I. balkon střed 1–2

 Kategorie 3
• Přízemí vnější boky
• Zadní místa v krajních lóžích  

3, 4, 12, 13
• I. balkon střed 3–4
• I. balkon vnitřní boky

 Kategorie 4
• I. balkon střední část boků
• II. balkon střed 1–4
• II. balkon vnitřní boky 1–4

 Kategorie 5
• I. balkon vnější boky
• II. balkon vnější boky 1–4
• II. balkon střed i boky 5–6

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN – HDK
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

 3. Čt/Thu
Sněhová královna / The Snow Queen  ND+ 
(1. premiéra / 1st premiere) 

19.00

 4. Pá/Fri
Sněhová královna / The Snow Queen  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

 5. So/Sat Aida 19.00

 6. Ne/Sun Sněhová královna / The Snow Queen

ROD7, 
VIII

14.00

VŘ 19.00

 7. Po/Mon
Kominíček / The Little Sweeper  
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

18.00

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

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

10. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) ND+ OV 19.00

11. Pá/Fri Rusalka 19.00

12. So/Sat Turandot 19.00

13. Ne/Sun Madama Butterfly SE1 14.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue Nabucco 19.00

16. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

17. Čt/Thu Mefistofeles R 19.00

18. Pá/Fri Sněhová královna / The Snow Queen ND+ B2 19.00

19. So/Sat Sněhová královna / The Snow Queen
ROD2 14.00

19.00

20. Ne/Sun Madama Butterfly SE2 14.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Sněhová královna / The Snow Queen ND+ B1 19.00

23. St/Wed Carmen 19.00

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Turandot 19.00

26. So/Sat Ballettissimo
14.00

XI, 
XVIII

19.00

27. Ne/Sun La traviata 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

31. Čt/Thu Rigoletto 19.00

 1. Út/Tue
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

 2. St/Wed La traviata 19.00

 3. Čt/Thu Rusalka 19.00

 4. Pá/Fri
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

 5. So/Sat

Matiné k 192. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinee to the 192th anniversary of the birth of Bedřich Smetana

11.00

Boris Godunov DV3 19.00

 6. Ne/Sun
Manon Lescaut SE5 14.00

Manon Lescaut Č2 19.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

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

10. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

11. Pá/Fri Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

13. Ne/Sun Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life XV 19.00

14. Po/Mon Rusalka 19.00

15. Út/Tue Carmen 19.00

16. St/Wed Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

17. Čt/Thu Manon Lescaut ND+ ČS1 19.00

18. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

20. Ne/Sun

Opera nás baví / Opera Is Fun! – Leoš Janáček 11.00

V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

NDS2 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

23. St/Wed La traviata 19.00

24. Čt/Thu
Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) ND+ 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

25. Pá/Fri
Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams)  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

26. So/Sat Ceny Thálie 2015 / Thalia Awards 2015 20.00

27. Ne/Sun Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 17.00

28. Po/Mon Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) ND+ OO 16.00

29. Út/Tue Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

30. St/Wed Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 20.00

31. Čt/Thu Její pastorkyňa / Jenůfa ND+ OH 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

 1. Út/Tue Z prachu hvězd / From Stardust 20.00

 2. St/Wed
Miniopery (Dětská opera Praha)       18.00

Toufar 20.00

 3. Čt/Thu Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 20.00

 4. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

 5. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

 6. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio Damúza) 17.00

Láska a informace / Love and Information 20.00

 7. Po/Mon Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London ND+ DV2 20.00

 8. Út/Tue Spolu/Sami / Protection 20.00

 9. St/Wed Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

10. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

20.00

12. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne ND+

ROD5 14.00

20.00

13. Ne/Sun
Golem (Studio Damúza) 17.00

Strasti života / The Labour of Life 20.00

14. Po/Mon Po sametu / After the Velvet
XVI, 
XIX

20.00

15. Út/Tue Spolu/Sami / Protection ČS2 20.00

16. St/Wed nehraje se / no performance

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

19. So/Sat Human Locomotion 20.00

20. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 17.00

21. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 10.00

Láska a informace / Love and Information ND+ DV1 20.00

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

27. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. Po/Mon Rudá Marie / Red Mary 20.00

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

31. Čt/Thu nehraje se / no performance

 1. Út/Tue Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

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

 3. Čt/Thu Kámen / The Stone 19.00

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

 5. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird XX 15.00

 6. Ne/Sun Don Giovanni 17.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue Modrý pták / The Blue Bird 19.00

 9. St/Wed Popelka (La Cenerentola) EX 19.00

10. Čt/Thu Kámen / The Stone Č4 19.00

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

12. So/Sat nehraje se / no performance

13. Ne/Sun
Vítej na světě (Baby Balet Praha) 14.00

Nulová gravitace (Balet Praha Junior) 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue Modrý pták / The Blue Bird 19.00

16. St/Wed Valmont NDS1 19.00

17. Čt/Thu Così fan tutte 19.00

18. Pá/Fri Nová krev – Zábor 19.00

19. So/Sat Czech Grand Design 20.00

20. Ne/Sun Don Giovanni
SE3 14.00

19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Don Giovanni IV 19.00

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu Kámen / The Stone X 19.00

25. Pá/Fri Oliver Twist (Bohemia Balet) 19.00

26. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird VII 15.00

27. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 17.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

30. St/Wed Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

31. Čt/Thu
Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová)  
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

Březen / March 2016
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PROGRAM > DUBEN / APRIL 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta 19.00

 2. So/Sat Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 14.00

 3. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate XXI 11.00

Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) ON 19.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II SE4 19.00

 6. St/Wed Boris Godunov 19.00

 7. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 8. Pá/Fri Manon Lescaut
VI, 
XVIII

19.00

 9. So/Sat Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

10. Ne/Sun
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

14.00

11. Po/Mon Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice NDS1 19.00

12. Út/Tue La traviata 19.00

13. St/Wed Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II XI 19.00

14. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

15. Pá/Fri
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

16. So/Sat
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD4 14.00

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

17. Ne/Sun Manon Lescaut ROD6 14.00

Manon Lescaut Č4 19.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue nehraje se / no performance

20. St/Wed Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

22. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta 19.00

23. So/Sat
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

14.00

19.00

24. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ND+ 15.00

25. Po/Mon Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

26. Út/Tue Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) ND+ OV 19.00

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

28. Čt/Thu Rusalka 19.00

29. Pá/Fri nehraje se / no performance

30. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD5 11.00

Carmen 19.00

 1. Pá/Fri Carmen 19.00

 2. So/Sat Madama Butterfly 19.00

 3. Ne/Sun Aida 16.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel S 11.00

 6. St/Wed Rusalka 19.00

 7. Čt/Thu Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 8. Pá/Fri Turandot 19.00

 9. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

10. Ne/Sun Madama Butterfly VŘ 19.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Macbeth SV 19.00

14. Čt/Thu nehraje se / no performance

15. Pá/Fri Rigoletto 19.00

16. So/Sat La traviata 19.00

17. Ne/Sun Mefistofeles 19.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue Il trovatore (Trubadúr) 19.00

20. St/Wed nehraje se / no performance

21. Čt/Thu Romeo a Julie / Roméo et Juliette (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

22. Pá/Fri Ballettissimo KB 19.00

23. So/Sat Romeo a Julie / Roméo et Juliette (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

24. Ne/Sun nehraje se / no performance

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue Bayerisches Staatsballett II, München 19.00

27. St/Wed Romeo a Julie (Roméo et Juliette) VŘ 19.00

28. Čt/Thu Ballettissimo 19.00

29. Pá/Fri Rigoletto 19.00

30. So/Sat La Bayadère
SE1 14.00

V 19.00

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz



49

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Duben / April 2016

 1. Pá/Fri
Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová)  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

 2. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

 3. Ne/Sun Žena za kultem – Reloaded (DEKKADANCERS) 20.00

 4. Po/Mon Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

 5. Út/Tue
Koncert Nadačního fondu Mathilda /  
Concert of Mathilda Foundation

19.00

 6. St/Wed host Baletu / NT Ballet guest 19.00

 7. Čt/Thu Premiéra 2016 (Bohemia Balet) 19.00

 8. Pá/Fri Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

 9. So/Sat Audience u královny / The Audience 19.00

10. Ne/Sun

Opera nás baví / Opera Is Fun!  
– Giacomo Puccini a Umberto Giordano

IX 11.00

Kámen / The Stone 19.00

11. Po/Mon Don Giovanni 19.00

12. Út/Tue Modrý pták / The Blue Bird Č1 19.00

13. St/Wed Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

14. Čt/Thu Les / The Forrest ČS2 19.00

15. Pá/Fri Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) XII 19.00

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

19.00

17. Ne/Sun Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ XIV, XIX 19.00

18. Po/Mon Julia Lezhneva – koncert                    20.00

19. Út/Tue zadáno / reserved

20. St/Wed Únos ze serailu (Staatstheater Mnichov)         19.00

21. Čt/Thu Don Giovanni                                            19.00

22. Pá/Fri zadáno / reserved

23. So/Sat zadáno / reserved

24. Ne/Sun Così fan tutte (Maďarská státní opera Budapešť) 19.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ČS1 19.00

27. St/Wed Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail DV2 19.00

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

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

30. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird 15.00

 1. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

 2. So/Sat
Malý princ / The Little Prince ROD3 14.00

Malý princ / The Little Prince (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

 3. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince XX 17.00

 4. Po/Mon
Noc českých a slovenských autorů /  
The Night of the Czech and Slovak Playwrights

19.00

 5. Út/Tue Magnesia Litera 20.00

 6. St/Wed
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

 7. Čt/Thu
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

S2 10.00

20.00

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

20.00

 9. So/Sat Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London XV 20.00

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

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue Spolu/Sami / Protection 20.00

13. St/Wed Po sametu / After the Velvet 20.00

14. Čt/Thu Z prachu hvězd / From Stardust 20.00

15. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

16. So/Sat Malý princ / The Little Prince
VII 17.00

20.00

17. Ne/Sun OHAD NAHARIN: decadance
16.00

20.00

18. Po/Mon Láska a informace / Love and Information XVI 20.00

19. Út/Tue OHAD NAHARIN: decadance 20.00

20. St/Wed nehraje se / no performance

21. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

22. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

23. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

24. Ne/Sun The Tap Tap: Nefňuka 19.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue Láska a informace / Love and Information Č3 20.00

27. St/Wed Cocktail 012 – The Best of 20.00

28. Čt/Thu Strasti života / The Labour of Life 20.00

29. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

30. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague
14.00

20.00
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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.

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

www.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.cz

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (Po–Ne 10–18)
Vstupenky na představení Baletu, Činohry a Laterny magiky 
prodáváme na 5 měsíců dopředu, představení Opery 
na 10 měsíců předem. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne 10–18)

Večerní pokladny
Hlavní pokladna Národního divadla ve foyer Nové scény je 
otevřena v hrací dny do začátku představení. 45 minut před 
začátkem představení otevírají pokladny v historické 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.

Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P ve formě odečtení 
3 hodin z celkového času parkování. Sleva pro předplatitele 
ND po předložení platné abonentní vstupenky na představení, 
které se koná ve dni parkování, a to ve formě odečtení 3 hodin 
z celkového času parkování.

+420 224 901 320, +420 224 901 443 

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

Slevy jsou poskytovány dle aktuálního ceníku Národního diva-
dla, který je spolu s kompletním přehledem slev v poklad-
nách ND či na www.narodni-divadlo.cz

• Speciální nabídka na vybraná představení pro seniory, 
studenty a mladé diváky (s. 45)

• 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 a mladé diváky do 26 let věku  

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
• 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 (není-li určeno jinak)

• slevy se nevztahují na místa ke stání a na místa se sníže-
nou viditelností v Národním divadle a Stavovském divadle

• slevy nelze kombinovat mezi sebou a s výhodami předplat-
ného

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

www.national-theatre.cz, www.narodni-divadlo.cz 

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
We sell tickets for Ballet, Drama and Laterna magika per-
formances 5 months in advance, for Opera performances 
10 months in advance.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

Evening box offices:
On play day of the New Stage is the Main Box Office of the 
National Theatre at the foyer of the New Stage open until 
the beginning of the performance. 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. 
One-day parking fee: CZK 720. 

Discounts for persons with cards attesting to special healt 
impairments in the form of a rebate amounting to 3 hours 
from the total parking time. Discounts for National theatre 
subscribers in the form of a rebate amounting to 3 hours from 
the total parking time, upon presenting a subscriber valid 
ticket for the performance taking place on the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

Informace o doplňkových programech 
pro skupiny i jednotlivce na  
www.NDplus.cz

English-friendly Činohra
Činohra Národního divadla připravila  
pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:
Zemětřesení v Londýně – 7. 3. a 20. 6. 2016
Othello – 30. 3. a 17. 5. 2016
Láska a informace – 21. 3. a 26. 4. 2016

English-friendly dramas 
For English-speaking theatregoers, the National 
Theatre has prepared a new offer. Some of the 
performances are provided with English subtitles. 
The programme started on November 3rd with the 
Earthquakes in London by award-winning British 
playwright Mike Bartlett at Nova scena. The same 
performance with English subtitles is scheduled 
for March 7th and June 20th. Other subtitled perfor-
mances will be: Othello (March 30th and May 17th), 
Love and Information (March 21st and April 26th). 
Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENSCÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND



V prosinci 1984 měla premiéru inscenace 
baletu Macbeth. Hudbu složil Václav Riedl-
bauch, choreografii postavil Daniel Wiesner, 
režii Antonín Moskalyk, scénu navrhl Daniel 
Dvořák a kostýmy Josef Jelínek. V titulní roli 
Macbetha se představil také JAN KADLEC. 
Letos v březnu oslaví své 60. narozeniny. 
Blahopřejeme!

Na snímku O. Pernici Jan Kadlec s Michaelou Černou  
v roli Lady Macbeth.


