LISTOPAD 2017
November

www.kr-ustecky.cz

sezóna 2017/2018

Divadelní
měsíčník
www.operabalet.cz
PEER GYNT – baletní suita

Příběh Peer Gynta nás zavede do snové norské krajiny, kde tento hlavní hrdina prožívá svůj rozervaný 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.

CARMEN – baletní suita

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.

SATURNIN

Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrací diváky do dob plných nostalgie
a úsměvného nadhledu, kdy gentlemani oblečení do tenisových obleků
řešili své problémy ve sněhobílých rukavicích..

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.

pely a vtipným glosátorem veškerého dění je věčný pábitel Áda, milovník
života i žen, který neustále prchá před svou manželkou Hermínkou. Jak se
blíží termín večírku a příjezd milované spolužačky, mění se zkoušky v bitevní pole obou soků v lásce. Vše se ještě zkomplikuje a posléze smírně
vyřeší, když přijíždí spolužačka Andula.
Hrají: Šána – Václav Postránecký, Pinďas – Svatopluk Skopal/Vladislav Beneš
Beďar – Jiří Čapka, Bambásek – Zdeněk Maryška/Karel Vlček/Zdeněk Košata
Áda – Václav Helšus/Dušan Sitek. Hermína – Johanna Tesařová/Zdena Herfortová, Andula – Naďa Konvalinková/Dana Syslová

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ

Dva myšáci a jedna myška se náhodou setkají a žijí v kině. Knoťák je starousedlík. Jeho břicho a velký zadek vypovídají o klídku, ve kterém tady
žije. Oříšky a popcorn, kterých má po nepořádných návštěvnících dost
mu zaručují pohodu a jistou lenost. Při jedné bouřce se k němu schovají
Alex, která je plná chuti po nebezpečí a vzruchu a také Profesor, vzdělaný
myšák. Knoťák je nechá u sebe. Ovšem neklidná Alex a stereotyp i ve stravě jim naruší leták, který Profesor najde pod sedadly. Leták na otevření
prodejny sýrů. A tady vznikne myšlenka na sýrové dobrodružství. Protože
všechno se časem omrzí a tak není divu, že začnou toužit po něčem jiném.
Prožít opravdové dobrodružství. Koneckonců mají tolik inspirací ve shlédnutých filmech. Rozhodnou se pro velkou loupež. Jenže v životě je všechno trochu jiné než ve filmu. Do cesty se jim postaví několik nečekaných
překážek a přinesou sebou napětí, ale i legraci. Naštěstí všechno dobře
dopadne. A jak? To už vám prozradíme v naší pohádce.

ZVONOKOSY

Muzikál na motivy stejnojmenného románu Gabriela Chevalliera s použitím překladu Jaroslava Zaorálka. Odehrává se v městečku Zvonokosy
na jihu Francie roku 1935. Skvělé písňové texty, nezapomenutelné melodie, ale i rvačka v kostele! To vše jsou Zvonokosy! Stavba pisoáru rozdělí
městečko na dva nesmiřitelné tábory. Brilantní satira na maloměšťácké
mravy a pokrytectví v režii Martina Novotného.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

STARÁ DOBRÁ KAPELA

Taneční pohádka inspirovaná předlohou Hanse Christiana Andersena v režii a choreografii Mariky Hanouskové. Příběh o obětavé lásce, která dokáže
překonat vše. Láska mladého Kaje a Gerdy je vystavena nejtěžší zkoušce.
Dokáže se křehká, ale odvážná Gerda postavit kruté Sněhové královně,
která očarovala Kaje a odvedla ho daleko do svého ledového království.
Gerda se vydává na nebezpečnou cestu, na které potkává mnoho překážek, ale také dobré přátele. Bude pomoc přátel a Gerdina odvaha a láska
ke Kajovi stačit, aby ho zachránila?

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

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2017

Hluboce lidská, hořko sladká komedie, o lásce, snech a síle přátelství.
Někdejší repetent Beďar chce udělat „něco velikého”, čím by korunoval
svůj život. Svolá abiturientský večírek píseckého gymnázia po 50ti letech.
Vrcholem večírku má být koncert znovuobnovené studentské kapely, kterou kdysi vedl. Při jejích zkouškách se po dlouhých letech setkávají také
dva bývalí kamarádi na život a na smrt, Šána a Pinďas, jejichž přátelství
rozbila láska k jedné spolužačce, Marušce Kurandové. Čtvrtým členem ka-

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
n
n
LM

Louskáček | Čert a Káča – pohádka pro děti
Jak je důležité mít Filipa – Divadlo Mladá Boleslav
Pro tebe cokoli – Divadlo Kalich | Česká mše vánoční
Ptáčník – premiéra operety | The Best ABBA Show – ABBA STARS –
silvestrovský koncert – v prodeji od poloviny října

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
20. pondělí 18.00 hod.
25. sobota 19.30 hod.

Labutí jezero 
Pardubice
Koncert orchestru SDSchweinfurt

pořadatelem akce je SDUL
SDUL není pořadatelem akce
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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pátek

100–400 Kč + P/2

sezóna 2017/2018

19.00 hodin
PREMIÉRA

taneční suity

17.00 hodin

komedie
Divadlo A. Dvořáka Příbram

E. Greig: PEER GYNT / G. Bizet, R. Ščedrin: CARMEN
5

neděle

100–400 Kč + N/3

J. Brabec, P. Markov: SATURNIN
7

úterý

100–400 Kč + A3

19.00 hodin

taneční suity

E. Greig: PEER GYNT / G. Bizet, R. Ščedrin: CARMEN
8

středa

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

muzikál

délka představení cca 2.45 hodin

J. Brdečka, O. Lipský, J. Rychlík, V. Hála, V. Blažek, P. Kopta, A. Novák, K. Marek, A. Procházka:

LIMONÁDOVÝ JOE aneb KOŇSKÁ OPERA
9

čtvrtek

18.00 hodin

pořadatel Statutární město Ústí nad Labem a Oblastní spolek ČČK Děčín

11 sobota

17.00 hodin

taneční divadlo
pořadatel Baletní studio Regina libreto a choreografie: Regina Blažková Holubová

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZLATÝCH PLAKET A ZLATÝCH KŘÍŽŮ ČČK
jednotné vstupné 200 Kč bez slev

ERBENOVO KVÍTÍ

na motivy balad K. J. Erbena Vodník, Svatební košile a Poklad

12 neděle

100–400 Kč + LM

17.00 hodin

balet
délka představení cca 2.30 hodin

P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
13 pondělí

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

muzikál
délka představení cca 2.20 hodin

Z. Barták, P. Markov: CASANOVA
14 úterý

100–400 Kč + A/4

19.00 hodin

komedie
Divadlo Palace Praha

J. Hubač: STARÁ DOBRÁ KAPELA
15 středa

jednotné vstupné 50 Kč

10.00 hodin

taneční divadlo

zadáno pro školy

A. Pešková: CAFÉ AUSSIG

taneční ztvárnění historie města Ústí nad Labem v průběhu vice než jednoho století ...

16 čtvrtek

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

B. Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA
19 neděle

100–400 Kč + N/4 + LM

komická opera
délka představení cca 3.00 hodin

představení v předvečer „Dne boje za svobodu a demokracii“

17.00 hodin

koncert

KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ „BURZY MLADÝCH ZPĚVÁKŮ 2017“

„Burzu mladých zpěváků 2017 pořádala Jednota hudebního divadla za podpory Nadace Život umělce v Praze na scéně Národního divadla“

20 pondělí

19.00 hodin

komedie
pořadatel Pragokoncert Bohemia, a. s.

420–490 Kč bez slev

F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA
22 středa

Čechovo prozatímně osvobozené divadlo

18.00 hodin

zahajovací koncert

jednotné vstupné 100 Kč

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE – 50. ročník
pořadatel Severočeské divadlo v Ústí nad Labem a ZUŠ Evy Randové
zahajovací koncert ve spolupráci s orchestrem Severočeského divadla v Ústí nad Labem

23 čtvrtek

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE – 50. ročník
24 pátek

soutěž
pořadatel ZUŠ E. Randové Ústí n. L.

19.00 hodin

koncert vítězů

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 – 50. ročník

pořadatel ZUŠ E. Randové Ústí n. L.

včetně slavnostního vyhlášení vítězů této soutěže

25 sobota

20.00 hodin

220–300 Kč

WOHNOUT UNPLUGGED
26 neděle

50 a 100 Kč + RD/2

15.00 hodin

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
27 pondělí

jednotné vstupné 50 Kč

koncert
pořadatel Josef Janeček, Ústí nad Labem
za finanční podpory Města Ústí nad Labem
pohádka pro děti
Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště

9.00 hodin

pohádka pro děti

zadáno pro školy

VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ
27 pondělí

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

J. Brabec, P. Markov: ZVONOKOSY
28 úterý

muzikál
délka představení cca 2.50 hodin

19.00 hodin

koncert

590–690 Kč bez slev

délka představení cca 1.30 hodin

exkluzivní vánoční koncert s hostem Martinou Pártlovou

pořadatel VM ART Production

ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2017
29 středa

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

P. Čermák, M. Vondráček: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
30 čtvrtek

100–400 Kč + LM

balet
délka představení cca 1.40 hodin

19.00 hodin

muzikál
délka představení cca 2.30 hodin

K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský, Z. Podskalský jr.: NOC NA KARLŠTEJNĚ

