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ZASNĚŽENÁ ROMANCE

Muzikálová swingová show plná tance a zpěvu s hudbou Glenna Millera je příběhem kapely, která získá 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, našich
sólistů a členů operního sboru, baletu a hostujících stepařů.

FRIDA

Strhující příběh jedné z nejslavnějších malířek 20. století.
Mistrovská díla Fridy Kahlo jsou nádherná, okamžitě rozpoznatelná, ale i plná bolesti. Nabídneme vám náhled do života
a tvorby této známe mexické umělkyně, která se odmítala
stát pasivní obětí svého osudu, a místo toho začala jedinečným vizuálním jazykem, který ji proslavil po celém světě, malovat svou vlastní realitu.
Taneční představení s nahrávkou v podání baletního souboru
Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

ŽENU, NEBO ŽIVOT!

Co má udělat manžel, který zjistí, že ho jeho manželka podvádí?
Může svého soka sám zabít jako v romantických dobách. Může
ho nechat zabít, jak se to dělá v dnešní „akční době“. Nebo mu
může oplatit stejnou mincí: totiž na oplátku svést jeho věrnou
ženu. V Camolettiho komedii se setkáme se zápletkami důvěrně známými z vlastního manželství. Navíc budeme překvape-

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
5. čtvrtek

18.00

ZASNĚŽENÁ ROMANCE

6. pátek

18.00

ZASNĚŽENÁ ROMANCE

12. čtvrtek 18.00

ZASNĚŽENÁ ROMANCE

17. úterý

ZASNĚŽENÁ ROMANCE






18.00

Divadlo Broadway Praha
Divadlo Broadway Praha
Divadlo Broadway Praha
Divadlo Broadway Praha

19. čtvrtek 19.00

ROMEO A JULIE

31. úterý

CARMEN

19.30

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

Jablonec n. Nisou

Schaffhausen – Švýcarsko

ni, jak mistrovsky se budou rozvíjet. Komedie plná italského
temperamentu, francouzského šarmu, manželských nedorozumění a „rafinád“, ale především spousta legrace.
Hrají: Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Charlotte Doubravová / Denisa Nesvačilová, Vladimíra Benoni.

LOTRANDO A ZUBEJDA

Lotrando a Zubejda – pohádkový příběh podle předlohy Karla
Čapka, autorů Zdeňka Svěráka a Karla Smyczka, ožívají na divadle. Pojďte s námi prožít tento oblíbený pohádkový příběh.
Nechte se přenést do originálního prostředí dálného východu,
zahrajte si s námi na loupežníky, zazpívejte si (třeba i jen tak,
pod „fousy“) písničky Jaroslava Uhlíře, ale hlavně si užijte vtipný děj, skvělé herecké výkony, krásné kostýmy a jevištní efekty.

ROMEO A JULIE

Baletní představení s hudbou Sergeje Prokofjeva, podle literární předlohy Williama Shakespeara.
„Jsem velmi ráda, že jsem byla oslovena ke ztvárnění režie
a choreografie tohoto světoznámého titulu. Vždycky se těším
na spolupráci s vašimi tanečníky, se kterými jsem měla možnost vytvořit balet „Peer Gynt & Carmen“, říká choreografka
Marika Hanušová.
Balet „Romeo a Julie“ přináší divákům příběh lásky dvou mladých lidí, které okolnosti svárů jejich rodin doženou až k tragickému konci. Příběh lásky bez hranic uvádíme s nahrávkou.

CARMEN

Toto mistrovské dílo neustále fascinuje nádhernou barevností orchestru, strhující dramatičností i úžasnými áriemi. Libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou
novelou 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
zapomenout, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím
účinkem požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Tristan a Isolda – premiéra opery | Caveman
Obušku z pytle ven | Zasněžená romance

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…

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

PARTNEŘI DIVADLA

LAST MINUTE

SLEVA PRO STUDENTY
SDUL je pořadatelem akce
SDUL není pořadatelem akce
LM
last minute sleva
pro studenty

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Tato studentská sleva platí obecně na operní, operetní, baletní a taneční inscenace a koncerty
Severočeského divadla, neplatí na muzikálová a činoherní představení. „Last minute“ vstupenky budou k dispozici v pokladně divadla vždy 10 minut před začátkem představení, hodnota
zlevněné vstupenky je 50 Kč a vztahuje se na poslední tři řady na 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.

BŘEZEN
2.

pondělí

150–430 Kč

sezóna 2019/2020

19.00 hodin

swingový muzikál
délka představení cca 2.30 hodin

ZASNĚŽENÁ ROMANCE
4.

středa

150–430 Kč + LM

19.00 hodin

balet
délka představení cca 2.45 hodin

P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
5.

čtvrtek

18.00 hodin

jednotné vstupné 400 Kč bez slev

ZPÍVÁME PRO TEBE – 8. ročník benefičního koncertu

koncert
pořadatel Ústecký dětský sbor z.s.

Hlavní host: 4tet, hosté: Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová a Jan Šťastný

8.

neděle

150–430 Kč + LM

17.00 hodin

koncert

RICHARD WAGNER – výběr z operního díla
10. úterý

100–430 Kč + A/6

19.00 hodin

M. Mikanová: FRIDA
13. pátek

100–430 Kč + P/5

taneční divadlo
délka představení cca 2.00 hodin

19.00 hodin

hudební revue

SHIMMY SEM, SHIMMY TAM ...
Populární koncert známých melodií

14. sobota

150–430 Kč

17.00 hodin

ZASNĚŽENÁ ROMANCE
15. neděle

50 a 100 Kč + RD/5

muzikál
délka představení cca 2.30 hodin

15.00 hodin

pohádková show

LOTRANDO A ZUBEJDA
Studio ProDivadlo Liberec

16. pondělí

9.00 a 11.00 hodin

pohádková show

jednotné vstupné 50 Kč

zadáno pro školy

LOTRANDO A ZUBEJDA
Studio ProDivadlo Liberec

18. středa

18.00 hodin

taneční přehlídka

ENJOY AEROBIC – 10. ročník

180 Kč bez slev

pořadatel Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.

19. čtvrtek

15.00 a 18.00 hodin

taneční přehlídka

ENJOY DANCING – 13. ročník

180 Kč bez slev

pořadatel Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.

21. sobota

14.00 hodin

jednotné vstupné 50 Kč bez slev

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE
pořadatel Občanské sdružení z. s. S-HLE-DÁVÁNÍ

22. neděle

150–430 Kč + N/6

17.00 hodin

M. Camoletti: ŽENU, NEBO ŽIVOT!

komedie
délka představení cca 2.00 hodin

Divadlo Radka Brzobohatého Praha

24. úterý

150–430 Kč + LM

19.00 hodin

F. Lehár: VESELÁ VDOVA
27. pátek

150–430 Kč + LM

19.00 hodin

S. Prokofjev: ROMEO A JULIE
28. sobota

150–430 Kč + LM

17.00 hodin

G. Bizet: CARMEN
29. neděle

150–430 Kč

opereta
délka představení cca 2.20 hodin

balet
délka představení cca 2.30 hodin

opera
délka představení cca 2.50 hodin

17.00 hodin

show

SEMAFOR SLAVÍ 60 aneb Klobouk dolů, pane Suchý
pořadatel Konzervatoř v Teplicích ve spolupráci s SD

Koncertní a divadelní show složená z evergreenů, které prostupují desetiletími a staly se součástí životů několika generací

