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CASANOVA

Humorem protkaný příběh všemi známého milovníka žen se
spoustou krásných melodií a tanečních scén v režii Tomáše
Christiana Brázdy s choreografií Vladimíra Gončarova uvidíte
v podání pražských muzikálových hvězd a baletního souboru ústeckého divadla. Tento úsměvný muzikál vás nadchne
svou lehkostí a hudební barevností.

jsou hybnou silou inscenace, která se těší velké oblibě již
řadu let.

PEER GYNT – baletní suita

LA TRAVIATA

Román Alexandra Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval Giuseppe Verdiho k napsání opery o nejslavnější dívce se
špatnou pověstí, která dnes spolu s operami Il trovatore a Rigoletto patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším.

Příběh Peer Gynta nás zavede do snové norské krajiny, kde
tento hlavní hrdina prožívá svůj rozervaný a neutěšený život plný lásky, zrady, bolesti, ztrát a útěků, říká choreografka
Marika Hanušová, která se v této první části večera nechává
unést překrásnou hudbou norského skladatele Edvarda Griega a z dramatické předlohy Henrika Ibsena sleduje zejména
charakter a ústřední motivy života Peer Gynta. Snovou, až
pohádkovou atmosféru podporuje tanec na špičkách a nádherná scéna i kostýmy návrháře Josefa Jelínka.

RAPPER

CARMEN – baletní suita

Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska
k hudbě a touha učit se?
Příběh, který Vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce.
Život je plný překvapení. Uvidíte!
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika Červinková,
Julie Šurková

CIKÁNSKÉ KOŘENY/Í

Příběh s rozměrem shakespearovské tragédie o lásce bílé
dívky a romského chlapce je koncipován jako moderní taneční divadlo s temperamentní hudbou balkánského skladatele Gorana Bregoviče. Jejich láska naráží na bariéry vztyčené
rozdílností kultur, ze kterých vzešli, a na skryté či otevřené
animozity mezi dvěma odlišnými sociálními prostředími. Cikánské kořeny/í jsou vystavěny na dynamických sborových
akcích: přinášejí jiskru, živelnost a nápaditost. Choreografie
je prodchnuta stylizovanými folklorními prvky; rytmický
doprovod mnohdy vytvářejí tanečníci sami hrou na nejbizarnější nástroje a předměty. Přirozenost tanečního projevu
a výrazná pohybová zkratka, s níž tvůrci vyprávějí příběh,
Sledujte programovou nabídku na stránkách www.operabalet.cz
Masarykova 1 (nová budova vedle divadla) telefon: 475 211 713
úterý–pátek 11.30–17.00 hod. (pondělí zavřeno)
Změna programu i obsazení vyhrazena
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

S Carmen se ocitneme v aréně Sevilly, kde láska, svůdnost
a žárlivost dožene hlavní hrdiny k vraždě. Jde o světoznámý
příběh, podle novely Prospera Mériméého, který geniálně
hudebně ztvárnil Georges Bizet. V našem večeru uslyšíte
Carmen suitu od Rodiona Sčedrina, podle Bizetovy předlohy. V této druhé části večera najdeme trochu jiný pohybový
slovník Mariky Hanušová – tentokrát velmi emotivní, vycházející ze španělského temperamentu.
Obě choreografie tvoří ve své rozličnosti jeden harmonický
celek. Jsou to dva příběhy – dva osudy muže a ženy z naprosto odlišných krajů, s rozdílným přístupem k životu, ale hlavně
zde najdeme nit protkanou oběma příběhy... a tou je láska.

SVĚTOVÁ HUDEBNÍ KLASIKA
v rámci dirigentských kurzů

Felix Mendelssohn-Bartholdy Symfonie č.4 A-dur Italská,
Ludwig van Beethoven Symfonie č.9 d-moll s Ódou na radost.
Dirigují frekventanti Mezinárodních dirigentských kurzů pod
vedením Maestra Martina Siegharta (Rakousko).

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2018
Melody Makers | Jarní koncert | Casanova | Králova řeč – Divadlo
Pod Palmovkou | Zkrocení zlé ženy – premiéra baletu

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
5. pondělí
7. středa
9. pátek
10. sobota
11. neděle
15. čtvrtek

19.00 hod.
19.30 hod.

19.00 hod.

PTÁČNÍK
LABUTÍ JEZERO
KOUZELNÁ FLÉTNA
KOUZELNÁ FLÉTNA
KOUZELNÁ FLÉTNA
LA TRAVIATA

Děčín
Karlovy Vary
Villach
Worms
Strasbourg
Varnsdorf

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

PARTNEŘI DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI DIVADLA

LAST MINUTE – SLEVA PRO STUDENTY
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.
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1

čtvrtek

sezóna 2017/2018

18.00 hodin

koncert

jednotné vstupné 300 Kč bez slev

ZPÍVÁME PRO TEBE – 6. ročník benefičního koncertu

pořadatel Ústecký dětský sbor z.s.
Účinkují: Ústecký dětský sbor, Kateřina Brožová, Daniela Šinkorová,Hana Křížková, Jan Kopečný, Bohuš Matuš, moderátor Jan Šťastný

2

pátek

jednotné vstupné 50 Kč

10.30 hodin

taneční divadlo s nahrávkou

zadáno pro školy

A. Pešková: CAFÉ AUSSIG
4

neděle

17.00 hodin

balet
délka představení cca 2.40 hodin

100–400 Kč + LM

P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
6

úterý

19.00 hodin

muzikál
délka představení cca 2.30 hodin

100–400 Kč + LM

Z. Barták, P. Markov: CASANOVA
9

pátek

19.00 hodin

činoherní představení

15.00 hodin

pohádka pro děti

9.00 hodin

pohádka pro děti

100–400 Kč + P/7

J. Nvota: RAPPER
Divadelní spolek Frída

11 neděle
50 a 100 Kč + RD/5

BOB A BOBEK
Divadlo Anfas

12 pondělí
jednotné vstupné 50 Kč

zadáno pro školy

BOB A BOBEK
Divadlo Anfas

13 úterý

19.00 hodin

opera
délka představení cca 2.35 hodin

100–400 Kč + LM

G. Verdi: LA TRAVIATA
14 středa

18.00 hodin

taneční přehlídka

150 Kč bez slev

ENJOY AEROBIC – 8.ročník
pořadatel Dům dětí a mládeže Ústí n. L., p. o.

15 čtvrtek
150 Kč bez slev

15.00 hodin
18.00 hodin

taneční přehlídka

ENJOY DANCING – 11.ročník
pořadatel Dům dětí a mládeže Ústí n. L., p. o.

16 pátek

18.00 hodin

koncert

jednotné vstupné 200 Kč bez slev

2. SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
u příležitosti životního jubilea profesora Vlastimila Kobrleho
pořadatel Ústecký dětský sbor z.s.
Účinkují: Ústecký dětský sbor a hosté, moderátor Jan Šťastný

17 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

18 neděle

17.00 hodin

100–400 Kč + LM

C. Zeller: PTÁČNÍK
20 úterý

19.00 hodin

100–400 Kč + LM

G. Bregovič, D. Dinková: CIKÁNSKÉ KOŘENY/ Í
23 pátek

19.00 hodin

100–400 Kč + LM

E. Grieg: PEER GYNT
G. Bizet, R. Ščedrin: CARMEN
24 sobota

opereta
délka představení cca 2.20 hodin

17.00 hodin

100–400 Kč + N/8 + LM

SVĚTOVÁ HUDEBNÍ KLASIKA

taneční divadlo s nahrávkou
délka představení cca 1.45 hodin

taneční suity
délka představení cca 2.00 hodin

koncert
mimořádně v sobotu pro abonenty skupiny „N“

v rámci dirigentských kurzů

26 pondělí

18.00 hodin

koncert

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2017 ÚSTECKÉHO KRAJE
pořadatel Ústecký kraj, Česká unie sportu, Deník, Sport Action, s. r. o.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

27 úterý

19.00 hodin

opera

100–400 Kč + A/7 + LM

W. A. Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA
28 středa

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

J. Brabec, P. Markov: ZVONOKOSY

muzikál
délka představení cca 2.50 hodin

