
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

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z  Prahy 
a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která 
zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství 
za druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, 
Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se 
všichni vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, 
který si z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky!
Dál putují celým smetištěm a musí se vypořádat s hladovým 
a trochu přihlouplým kocourem Brunem, s ospalou a poplete-
nou můrou Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, která si dělá 
zálusk na ubohého Edáčka.
Skončí potkan v žaludku lstivé Klotyldy? A co Ludvík? Shledají 
se s ním ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně domů? To se do-
zvíte, když příjdete na naši pohádku.

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
„Když narazí kosa na kámen, létají jiskry až do oblak“...
Slavná divadelní hra Williama Shakespeara v taneční podobě 
neoklasického tance.
Příběh se odehrává v  italské Padově, kde se bohatý kupec 
Baptista snaží provdat své dcery Biancu a Kateřinu. O něžnou 
a křehkou Biancu je nemalý zájem, jenže vzpurná a nepřístup-
ná Kateřina je starší, tudíž se musí provdat dříve, nežli Bianca. 
Jinak by zůstala otci doma “na ocet“. Jediný, kdo se odváží si 
drzou Kateřinu vzít je veronský šlechtic Petruccio. Podaří se mu 
zklidnit láteřivou semetriku Kateřinu a  udělat z  ní pokornou 
a reprezentativní choť?

ZASNĚŽENÁ ROMANCE
Muzikálová swingová show v režii Pavla Trávníčka plná tance 
a zpěvu s hudbou Glenna Millera je příběhem kapely, která zís-
ká angažmá v Sun Valley i se svou hvězdou Vivien Dawnovou. 
Všechno běží hladce, až do chvíle, kdy se manager Jarry Allan 
přizná, že očekává dítě z válčící Evropy a slíbil, že se o něj bude 
starat celá kapela. Jak to všechno dopadne uvidíte v podání 
pražských hostů (Pavel Trávníček, Tereza Mátlová, Jolana Haan 
Smyčková, Jan Rosák, Uršula Kluková a další), našich sólistů a čle-
nů operního sboru, baletu a hostujících stepařů.

CARMEN
Toto mistrovské dílo neustále fascinuje nádhernou barevností 
orchestru, strhující dramatičností i  úžasnými áriemi. Libretisté 
Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou nove-
lou Prospera Meriméea – příběhem hrdé a sebevědomé femme 
fatale, rafinovaně předvádějící svou ženskost a smyslnost, jejíž 
svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpadku. Vášně 
převedené Bizetem tak mistrně do tónů dávají lehce zapome-
nout, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím účinkem 
požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat.
Opera je nastudována ve francouzském originále.
Účinkují sólisté, sbor, balet a  orchestr Severočeského divadla 
v Ústí nad Labem. Dirigent – Miloš Formáček
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LOUSKÁČEK | VESELÁ VDOVA
CARMEN | ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
ZASNĚŽENÁ ROMANCE – silvestrovské představení

9. sobota 19.00 PRODANÁ NEVĚSTA Mladá Boleslav

27. středa 19.30 ÚNOS ZE SERAILU Vocklabruck

28. čtvrtek 20.00 ÚNOS ZE SERAILU Worms

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
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2. sobota 15.00 hodin pohádka pro děti
50 a 100 Kč + RD/3 POZOR! Mimořádně v sobotu pro skupinu RD

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5 Praha

3. neděle 17.00 hodin balet
150–430 Kč + LM délka představení cca 1.50 hodin

W. Shakespeare, D. Šostakovič: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
4. pondělí 19.00 hodin koncert

690–790 Kč bez slev pořádá VM ART Production

OLYMPIC PERMANENTNÍ KONCERT TOUR 2019
5. úterý 9.00 hodin pohádka pro děti

jednotné vstupné 50 Kč zadáno pro školy

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5 Praha

9. sobota 10.30 hodin pořad pro děti
lóže přízemí + lóže I. patro – 235 Kč, balkon – 195 Kč produkce – Michal Nesvadba

KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHALOVI MAZLÍČCI

15. pátek 19.00 hodin muzikál
150–430 Kč + P/2 PREMIÉRA

ZASNĚŽENÁ ROMANCE
swingový muzikál v režii Pavla Trávníčka

18. pondělí 19.00 hodin muzikál
150–430 Kč + A/2 POZOR! Mimořádně v pondělí pro skupinu A

ZASNĚŽENÁ ROMANCE
swingový muzikál v režii Pavla Trávníčka

20. středa 18.00 hodin zahajovací koncert
jednotné vstupné 100 Kč

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE 52. ročník
pořádá Severočeské divadlo v Ústí nad Labem, ZUŠ Evy Randové a Kulturní středisko města Ústí nad Labem
slavnostní koncert v rámci zahájení 52. ročníku mezinárodní klavírní soutěže

21. čtvrtek soutěž
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE

22. pátek 19.00 hodin koncert
přízemí do 6. řady včetně lóží v přízemí a v I. patře – 200 Kč, ostatní – 100 Kč, slevy pro děti, studenty a seniory

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
koncert vítězů včetně slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže

23. sobota 17.00 hodin balet
jednotné vstupné 250 Kč bez slev

DCERY BERNARDY ALBY, O KRÁLOVSKÉ KORUNĚ
pořádá Baletní studio Regina

24. neděle 17.00 hodin koncert
150–430 Kč + N/2 + LM

KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ 
„BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2019“
„Burzu mladých zpěváků 2019“ pořádala Jednota hudebního divadla za podpory 
Nadace Život umělce v Praze v budově  Národního divadla

25. pondělí 19.00 hodin komedie
420–490 Kč bez slev pořadatel Pragokoncert Bohemia, a. s.

F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo 

26. úterý 10.00 hodin balet
jednotné vstupné 50 Kč zadáno pro školy

P. I. Čajkovskij: LOUSKÁČEK
29. pátek 19.00 hodin koncert

550–590 Kč bez slev pořádá VM ART Production

VÁCLAV NECKÁŘ SE SKUPINOU BACILY – VÁNOČNÍ
30. sobota 17.00 hodin opera

150–430 Kč + LM délka představení cca 2.50 hodin

G. Bizet: CARMEN


