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KÁŤA A ŠKUBÁNEK

V malém domku spolu bydlí dva nerozluční kamarádi, holčička Káťa
a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale i napínavé příhody a dobrodružství.
Jednou takhle z jara Káťa objeví v kočárku, kam si uložila čokoládové
vajíčko s přáním, aby se jí něco vylíhlo, malého psa a pojmenovala ho
Škubánek. Od té doby jsou nerozluční kamarádi na život a na smrt.
Nebylo by to ale jen tak, aby jim někdo nezáviděl jejich přátelství.
Škodolibý kocour Luciáš se snaží všemožným způsobem jejich kamarádství překazit.
Proto do věhlasných psích závodu v tradičním psím běhu kolem lesa
přihlásí i Škubánka a spolu s dalšími účastníky – favoritem psem Agarem a Rambem – nastraží různé léčky a překážky.
Podaří se je Škubánkovi zdolat, anebo se pod ním proboří lávka
a spadne rovnou do potoka?
Kocour Luciáš, pes Rambo a Agar to ale na Škubánka zkouší dál.
Proto si jednoho dne, kdy Káťa jde za družičku na svatbu své sestřenice na Moravu, Škubánek uvaří podle starého receptu z kuchařky
Džina v láhvi a rozhodne se s jeho pomocí povedené trojici postavit.
Podaří se mu Luciáše, Agara a Ramba vytrestat, než se vrátí Káťa
domů?

KRÁS/K/A NA SCÉNĚ

Výlet do shakespearovských časů a světa herců.
Londýn rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav
mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky
svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co
když žije skutečný život jen na prknech s vůní divadelních šminek
a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve světě,
který se stal navíc nelítostným a bez náznaku soucitu či pochopení.
„Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž”.
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.

PTÁČNÍK

Operetu Ptáčník (Der Vogelhändler) zkomponoval Carl Zeller na začátku 90. let 19. století a její lidový příběh o lásce ptáčníka Adama
a dívky z pošty Kristy, v němž nechybí intriky barona a jeho synovce, včetně divadelně vděčných záměn jednajících postav, okouzluje
svojí upřímností posluchače dodnes. Velký podíl má na tom především hudba, neboť Zellerova partitura doslova hýří jak nádhernými
hudebními nápady, tak i ušlechtilým orchestrálním zvukem.

CASANOVA

Jméno Casanova, stejně jako Don Juan, je synonymem pro dobyvatele ženských srdcí.
Náš příběh se odehrává na sklonku jeho života, kdy působil jako knihovník na Duchcově. Vzpomínky na jeho „cestu ke slávě” jsou hlavním
motivem našeho komediálně laděného muzikálu v silvestrovském
podání - kdy „je všechno dovoleno“ – našich i hostujících sólistů a baletního souboru ústeckého divadla.
Přijďte se rozloučit se starým rokem se sklenkou šampaňského a možná i malým překvapením.

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
1. sobota

17.00 hod. SNĚHOVÁ KRÁLOVNAJihlava

2. neděle

19.00 hod. NABUCCOBratislava

3. pondělí 19.00 hod. KONCERTBratislava
		
VERDI GALA Národní tenisové centrum
7. pátek

19.00 hod. GISELLE

Mladá Boleslav

12. středa 19.30 hod. LOUSKÁČEK
17. pondělí 19.00 hod. PEER GYNT, CARMEN

Karlovy Vary
Jablonec n. N.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

28. pátek 19.00 hod. FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ
		MELODIEBratislava

VESELÁ POUŤ – pohádka
HRDÝ BUDŽES | KONCERT ORCHESTRU SD

30. neděle 19.30 hod. LOUSKÁČEKTeplice

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

31. pondělí 15.30 a 19.30 hod.

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

PTÁČNÍKGermering

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.

PROSINEC
1.

sobota

340–470 Kč bez slev

19.00 hodin

THE BACKWARDS – Beatles revival
2.

neděle

50 a 100 Kč + RD/3

sezóna 2018/2019
koncert

pořadatel: Agentura September – Ján Žiak

15.00 hodin

pohádka pro děti

Divadlo D5 Praha

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
3.

pondělí

jednotné vstupné 50 Kč

9.00 hodin

pohádka pro děti

zadáno pro školy

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
6.

čtvrtek

17.00 hodin

vánoční koncert žáků

vstupenky v prodeji u pořadatele

VIII. VEČER PRO TICHÉ TLAPKY

pořadatel: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem
Vystoupí žáci školy a Daniela Šinkorová, moderuje Ondřej Vodný z rádia Evropa 2

7.

pátek

100–400 Kč + P/3

19.00 hodin

historická freska

Divadlo Mladá Boleslav

J. Hatcher: KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
8.

sobota

jednotné vstupné 200 Kč

17.00 hodin

koncert

VÁNOČNÍ KONCERT ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU A HOSTŮ 2018

pořadatel: Ústecký dětský sbor z. s., účinkují: Ústecký dětský sbor, sbor Cvrček a sbor Včelka, host: Kateřina Brožová

9.

neděle

100–400 Kč + LM

17.00 hodin

taneční divadlo s nahrávkou
DERNIÉRA

G. Bregovič, D. Dinková: CIKÁNSKÉ KOŘENY/Í
10. pondělí

jednotné vstupné 50 Kč

10.00 hodin

balet s vánoční tematikou

zadáno pro školy

P. I. Čajkovskij: LOUSKÁČEK
11.

úterý

100–400 Kč + A/3 + LM

19.00 hodin

balet

délka představení cca 2.15 hod.

L. F. Hérold: MARNÁ OPATRNOST aneb ŠPATNĚ STŘEŽENÁ DCERA
13. čtvrtek

jednotné vstupné 100 Kč

17.00 hodin

koncert

slevy pro děti a seniory
pořadatel: ZUŠ E. Randové

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ E. RANDOVÉ
14. pátek

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

opereta

délka představení cca 2.20 hod.

C. Zeller: PTÁČNÍK
16. neděle

100–400 Kč

15.00 hodin

balet s vánoční tematikou

délka představení cca 1.50 hod.

P. I. Čajkovskij: LOUSKÁČEK
17.

pondělí

490–590 Kč bez slev

19.00 hodin

koncert

pořadatel: VM ART Production

JANEK LEDECKÝ VÁNOČNÍ TURNÉ
19. středa

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

opereta

délka představení cca 2.05 hod.

F. Lehár: ZEMĚ ÚSMĚVŮ
21. pátek

100–400 Kč

19.00 hodin

koncert

J. J. Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
23. neděle

100–400 Kč

17.00 hodin

koncert

J. J. Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
26. středa

jednotné vstupné 120 Kč

18.00 hodin

koncert

pořadatel: Benda Arts, z. s.

VÁNOČNÍ KONCERT BENDOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU A JEHO HOSTŮ
28. pátek

50 a 100 Kč

15.00 hodin

taneční pohádka

M. Hanousková, P. Čermák: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
31.

pondělí

300–700 Kč bez slev

15.00 hodin

Z. Barták, P. Markov: CASANOVA

délka představení cca 1.40 hod.

muzikál

délka představení cca 2.55 hod.
silvestrovské představení s přípitkem

