
BŘEZENBŘEZEN
sezóna 2022/2023

10. pátek 19.00 hodin opereta 
150 – 430 Kč + P/2 P R E M I É R A  cca 2.40 hod.

F. Hervé: MAM´ZELLE NITOUCHE
12. neděle 17.00 hodin opereta 
150 – 430 Kč + N/2 cca 2.40 hod.

F. Hervé: MAM´ZELLE NITOUCHE
14. úterý 10.00 hodin hudební pohádka 
jednotné vstupné 50 Kč              zadáno pro školy cca 45 min.

S. Prokofjev: PÉŤA A VLK
14. úterý 19.00 hodin činohra 
150 – 430 Kč + A/2 cca 1.55 hod.

R. Heinersdorff: PLNOU PAROU
Divadlo Palace

16. čtvrtek 18.00 hodin benefiční koncert 
jednotné vstupné 400 Kč bez slev

ZPÍVÁME PRO TEBE – 11. ročník
pořadatel: Ústecký dětský sbor z.s.

19. neděle 17.00 hodin koncert 
150 – 430 Kč

PRIME TIME VOICE
Hudba zlatých časů a melodie filmového plátna

20. pondělí 15.00 a 18.00 hodin taneční přehlídka 
jednotné vstupné 220 Kč bez slev

ENJOY DANCING – 14. ročník
pořadatel: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
a Dance Center Marvenci

21. úterý 18.00 hodin taneční přehlídka 
jednotné vstupné 220 Kč bez slev

ENJOY AEROBIC – 11. ročník
pořadatel: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.

23. čtvrtek 19.00 hodin taneční divadlo 
150 – 430 Kč + LM  cca 2.00 hod.

M. Mikanová: FRIDA
24. pátek 19.00 hodin opera 
150 – 430 Kč + LM  cca 2.50 hod.

G. Verdi: AIDA
25. sobota 14.00 hodin  
jednotné vstupné 50 Kč

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN
SCÉNICKÉHO TANCE
pořadatel: pořadatel S-HLE-DÁVÁNÍ, z. s.

26. neděle 15.00 hodin pohádka 
50 – 100 Kč + RD/2  cca 50 min.

B. Starý:
HONZA A STRAŠIDELNÝ DŮM
Divadlo Starý Návrat

30. čtvrtek 19.00 hodin balet 
150 – 430 Kč  cca 2.00 hod.

A. Vivaldi, C. Debussy, M. Ravel:
BALETNÍ TRIPTYCH

LM – sleva pro studenty
Tato sleva platí na představení SD a vztahuje se na poslední tři řady na balkóně.

pořadatelem akce je SDUL SDUL není pořadatelem akce

March 2023



MAM´ZELLE NITOUCHE
Pro příslušníky naší starší generace je dílo spjato s před-
stavou vynikajícího představitele, dvojrole šantánového 
skladatele Floridora a klášterního varhaníka Célestina 
–Oldřicha Nového. Dvojí život člověka, pohybujícího se 
v klášteře i v šantánu, přináší řadu komických situací po-
stavených na kontrastu obou prostředí.

PLNOU PAROU
Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pra-
covní a milostná schůzka, touha po dítěti a potřeba spon-
zorského daru, to jsou atraktivní ingredience pro brilantní 
komedii plnou záměn a zmatků, která ale končí laskavým 
smířením.
Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský, 
Petra Horvátová / Alena Doláková, Richard Trsťan

ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ 
Emmericha Kalmána opět na jevišti Severočeského diva-
dla. Tato opereta zaznamenala ohromný světový úspěch. 
Stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou 
nejhranější operetou v historii tohoto žánru, pravým best-
sellerem i vděčným námětem pro film. Představovala vr-
chol Kálmánovy tvorby, protože v ní – jak to vyjádřil jeden 
kritik – spojil skladatel krásu maďarského folklóru s ele-
gancí salónního valčíku.

AIDA
Aida je právem považována za jedno z vrcholných děl svě-
tové operní tvorby. Verdi ji napsal na objednávku egypt-
ské vlády pro slavnostní otevření Suezského průplavu. 
Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném Egyptě, je tra-
gickým milostným příběhem a zároveň výpravným dra-
matem plným velkolepých davových scén a působivých 
sborových partů. Drama lásky egyptského vojevůdce Ra-
dama a otrokyně Aidy, ve skutečnosti dcery etiopského 
krále Amonastra, inspirovalo Verdiho k napsání výjimeč-
ného hudebního opusu, ve kterém se cizokrajná melodika 
mísí s hudbou typicky italskou. Mezi nejznámější melodie 
Aidy patří slavný Triumfální pochod.

FRIDA
Strhující příběh jedné z nejslavnějších malířek 20. století. 
Mistrovská díla Fridy Kahlo jsou nádherná, okamžitě roz-
poznatelná i plná bolesti. Nabídneme vám náhled do ži-
vota a tvorby této známe mexické umělkyně, která se od-
mítala 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.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEKPŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Masarykova 1 (nová budova vedle divadla), telefon 475 211 713

pondělí ZAVŘENO 
úterý a čtvrtek 12.00 – 17.00 hodin středa a pátek 08.30 – 13.30 hodin

a hodinu před začátkem představení ve večerní pokladně divadla, 
ohledně veškerých rezervací, včetně hromadných 

(školy, domovy seniorů apod.) kontaktujte, prosím, předprodej vstupenek 
nebo pište na e -mail vstupenky@operabalet.cz

Sledujte programovou nabídku na stránkách www.operabalet.cz
Změna programu i obsazení vyhrazena

Pořízeno z příspěvku Statutárního města Ústí nad Labem, 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECHHOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
16. čtvrtek 19.00 MAM´ZELLE NITOUCHE Děčín

21. úterý 17.00 MY FAIR LADY Most

PŘIPRAVUJEME NA DUBENPŘIPRAVUJEME NA DUBEN

POPELKA – premiéra | JARNÍ KONCERT | REQUIEM 
MAM´ZELLE NITOUCHE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIMEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI DIVADLAPARTNEŘI DIVADLA


