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

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

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY!
Večerní pokladna je otevřená hodinu před 
začátkem představení pouze pro prodej 
vstupenek na konkrétní titul v daný večer.
Děkujeme za pochopení…

LAST MINUTE
SLEVA PRO STUDENTY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI DIVADLA

PŘEDPRODEJ 
VSTUPENEK

Pořízeno z příspěvku Statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.

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

KOCOUR MODROOČKO
Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořád-
nému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous 
Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak do-
vede být ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy trochu 
krutý, ale především krásný.
Podle knihy Josefa Koláře vznikla divadelní hra plná chytlavých 
a půvabných písniček Marka Ebena.

ROMEO A JULIE
Poslední baletní premiérou této sezóny bude titul „Romeo 
a Julie“, na hudbu Sergeje Prokofjeva, podle literární předlohy 
Williama Shakespeara.
„Jsem velmi ráda, že jsem byla oslovena Margaritou Pleškovou, 
uměleckým šéfem ústeckého baletního souboru, ke ztvárně-
ní režie a choreografie tohoto světoznámého titulu. Velice se 
těším na spolupráci s tanečníky, se kterými jsem měla tu mož-
nost vytvořit loňskou premiéru baletu „Peer Gynt & Carmen“, 
říká choreografka Marika Hanušová.
Balet „Romeo a Julie“ přinese divákům příběh lásky dvou mla-
dých lidí, které okolnosti svárů jejich rodin doženou až k tra-
gickému konci. Příběh lásky bez hranic uvádíme s nahrávkou.

NABUCCO
Vášnivá Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném ži-
dovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor 
Židů „Va, pensiero, sull’ali dorate“ („Leť, myšlenko, na zlatých kří-
dlech“) patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury.
Speciální host, který se představí ústeckému publiku v  roli 
Feneny bude mezzosopranistka Olga Zhigmitova (Burjatsko – 
Ruská federace).

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS 
Rhapsodie v modrém pokoji
George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem 
a jazzem.
George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva velcí skladatelé, 
dva obdobné osudy.

Hitmakeři, kteří zásadně ovlivnili vývoj popmusic 20. století 
a zároveň chytře a invenčně propašovali jazz do hudby klasické.
Koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny, korunuje unikání 
a swingující provedení slavné Gershwinovy Rapsodie v mod-
rém v původním aranžmá pro klavír a jazzový orchestr. Zážitek, 
který vám vyjazzuje mozek až do euforického bezvědomí!

JARNÍ KONCERT
Program koncertu:
F. Mendelssohn - Bartholdy: HEBRIDY
W. A. Mozart: KLAVÍRNÍ KONCERT A dur
G. B. Pergolesi: STABAT MATER
Účinkují: Stefano Scalise  – klavír, Noema Erba – zpěv, Edita 
Randová – zpěv, operní sbor Severočeského divadla v Ústí nad 
Labem se sbormistrem Janem Snítilem a Dětský pěvecký sbor  
ZUŠ Evy Randové se sbormistrem Vratislavem Řezáčem.
Orchestr SD řídí Benedikt Sauer.

VESELÁ VDOVA
Jednou z nejhranějších klasických operet a zároveň i velice ob-
líbených je bezpochyby Veselá vdova Franze Lehára. Její pre-
miéra se konala v  roce 1905 a  byla naprostou senzací, jakou 
Vídeň dosud nezažila. Dostala se záhy na repertoár mnoha svě-
tových divadelních scén a svůj půvab si udržela dodnes.
Franz Lehár, představitel stříbrného věku vídeňské operety, se 
inspiroval, v té době, současným námětem. I když si díky svým 
dalším operetám, které nekončily tradičním „happyendem“, 
vysloužil označení „génius operety v  moll“, ve Veselé vdově 
nechal naplno rozeznít nejen úžasné valčíkové i  kankánové 
rytmy, ale ponechal jí i tradiční šťastný konec čili „happyend“. 
Mnoho jejích melodií se stalo doslova věčně zelenými „ever-
greeny“, jako například píseň „O Vilje“ nebo „Ženy, ach, ženy“ 
či „Housle hrají“. Tato opereta jistě stále patří mezi nejhranější 
autorovo dílo a je dodnes součástí repertoáru renomovaných 
světových divadel díky nádherným melodiím.
V režii Michala Lieberzeita účinkují naši i hostující sólisté, sbor 
a balet Severočeského divadla v Ústí nad Labem, orchestr řídí 
Miloš Formáček nebo Milan Kaňák.
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7. neděle 15.00 hodin pohádka pro děti
50 a 100 Kč + RD/7

J. Kolář, P. Prchal, M. Eben:

KOCOUR MODROOČKO
Mladá scéna Ústí nad Labem

8. pondělí 9.00 hodin pohádka pro děti
jednotné vstupné 50 Kč zadáno pro školy

J. Kolář, P. Prchal, M. Eben:

KOCOUR MODROOČKO
Mladá scéna Ústí nad Labem

12. pátek 19.00 hodin balet
100–400 Kč + P/7 PREMIÉRA

S. Prokofjev: ROMEO A JULIE
14. neděle 17.00 hodin balet

100–400 Kč + N/6

S. Prokofjev: ROMEO A JULIE
15. pondělí 19.00 hodin opera

100–400 Kč + LM délka představení cca 2.20 hodin

G. Verdi: NABUCCO
speciální host v roli Feneny – Olga Zhigmitova (Burjatsko – Ruská federace)

17. středa 19.00 hodin koncert
490–590 Kč bez slev

ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS
Rhapsodie v modrém pokoji
pořadatel VM ART Production

23. úterý 19.00 hodin muzikál
100–400 Kč délka představení cca 2.50 hodin

Z. Barták, P. Markov: CASANOVA
přeložené představení z 5. 3. 2019 – vstupenky zůstávají v platnosti

26. pátek 19.00 hodin koncert
100–400 Kč + A/6

JARNÍ KONCERT
POZOR – ZMĚNA HRACÍHO DNE PRO SKUPINU „A“

28. neděle 17.00 hodin opereta
100–400 Kč + N/7 délka představení cca 2.20 hodin

F. Lehár: VESELÁ VDOVA

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
VIVA LEHÁR – nejznámější valčíkové i kankánové 
melodie tohoto světoznámého skladatele

ROMEO A JULIE

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2019

2. úterý 19.00 PRODANÁ NEVĚSTA Cheb

7. neděle 16.00 LABUTÍ JEZERO Skuteč

13. sobota 19.00 NABUCCO Führt

16. úterý 17.00 VESELÁ VDOVA Most

21. neděle 19.30 ZEMĚ ÚSMĚVŮ Karlovy Vary

24. středa 19.00 VESELÁ VDOVA Jablonec n. N.

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH


