
Tato studentská sleva platí obecně na operní, operetní, baletní a taneční inscenace a koncerty 
Severočeského divadla, neplatí na muzikálová a činoherní představení. „Last minute“ vstupen-
ky 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.

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…

LAST MINUTE
SLEVA PRO STUDENTY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI DIVADLA

PŘEDPRODEJ 
VSTUPENEK

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

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

RIGOLETTO
Nejslavnější Verdiho opera podle libreta Francesca Maria Piave 
napsaného podle hry Le Roi s’amuse (Král se baví) od Victora 
Huga, pojednávající o  zhýralém francouzském renesančním 
panovníku Františku  I. Uvedení Hugovy hry s  tragickým kon-
cem vyvolalo mnoho nevole a hra byla cenzory zakázána.
Tato opera si však stále nachází své diváky a je uváděna po ce-
lém světe.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Taneční pohádka 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?

LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Pohádka na motivy slavných knížek Václava ČTVRTKA přivá-
dí na scénu oblíbené postavy  – Rumcajse, Manku, Starostu 
Humpála, Vodníka Volšovečka, Vílu Andulku, Knížepána s paní 
Kněžnou i hubatou Anku a Straku zlodějku. Příběh o tom, jak se 
slušný jičínský švec musí vydat do lesa, protože ho zlý starosta 
vyžene z města, jak v  lese najde prázdnou loupežnickou jes-
kyni a s pomocí víly a vodníka se stane loupežníkem, protože 
v  lese se nedá nic jiného dělat, a  jak nakonec vytrestá nejen 
zlého starostu, ale i Knížete a paní Kněžnu.

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
„Když narazí kosa na kámen, létají jiskry až do oblak“…
Slavná divadelní hra Wiliama Shakespeara v  taneční podobě 
neoklasického tance.
Příběh se odehrává v  italské Padově, kde se bohatý kupec 
Baptista snaží provdat své dcery Biancu a Kateřinu. O něžnou 
a křehkou Biancu je nemalý zájem, jenže vzpurná a nepřístup-
ná Kateřina je starší, tudíž se musí provdat dříve, nežli Bianca. 
Jinak by zůstala otci doma „na ocet”. Jediný, kdo se odváží si 
drzou Kateřinu vzít je veronský šlechtic Petruccio. Podaří se mu 
zklidnit láteřivou semetriku Kateřinu a  udělat z  ní pokornou 
a reprezentativní choť?

VESELÁ VDOVA
Jednou z nejhranějších klasických operet a zároveň i velice ob-
líbených je bezpochyby Veselá vdova Franze Lehára. Její pre-
miéra se konala v  roce 1905 a  byla naprostou senzací, jakou 
Vídeň dosud nezažila. Dostala se záhy na repertoár mnoha svě-
tových divadelních scén a svůj půvab si udržela dodnes.
Franz Lehár, představitel stříbrného věku vídeňské operety, se 
inspiroval, v té době, současným námětem. I když si díky svým 
dalším operetám, které nekončily tradičním „happyendem“, 
vysloužil označení „génius operety v  moll“, ve Veselé vdově 
nechal naplno rozeznít nejen úžasné veselé valčíkové i kanká-
nové rytmy, ale ponechal jí i  tradiční šťastný konec čili „hap-
pyend“. Mnoho jejích melodií se stalo doslova věčně zelenými 
„evergreeny“, jako například píseň „O  Vilje“ nebo „Ženy, ach, 
ženy“ či „Housle hrají“. Tato opereta jistě stále patří mezi nej-
hranější autorovo dílo a  je dodnes součástí repertoáru reno-
movaných světových divadel díky nádherným melodiím.
V režii Michala Lieberzeita účinkují naši i hostující sólisté, sbor 
a balet Severočeského divadla v Ústí nad Labem, orchestr řídí 
Miloš Formáček nebo Milan Kaňák.

KOUZELNÁ VYHLÍDKA
Frída představuje ve svém repertoáru úplně nový žánr  – hu-
dební komedii a to hned ve čtyřech hudebních žánrech!
První z nich se odehrává v období, kdy vyšší společnost a fil-
mové hvězdy propadly swingu.
Ve druhém příběhu se seznámíme s hrdinou z řad policejního 
sboru, který řeší spory se svojí manželkou s vůní exotiky argen-
tinského tanga.
Ve třetím se potkáme s podivínským taxikářem, který svým zá-
kazníkům komplikuje život s příchutí metalu devadesátých let.
A konečně ve čtvrté prožijeme dilema ministerského předse-
dy, který se setkává s  albánským bossem a  hudbou balkán-
ských Romů.
Hrají: Bára Munzarová, Daniela Šinkorová, Radim Novák 
a Martin Trnavský.

DIVADELNÍ
MĚSÍČNÍK
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2. sobota 19.30 ÚNOS ZE SERAILU Fürt

8. pátek 19.30 RIGOLETTO Langenthal

9. sobota 19.00 RIGOLETTO Marktoberdorf

10. neděle 17.00 RIGOLETTO Hanau

12. úterý 19.30 ÚNOS ZE SERAILU Schweinfurt

13. středa 19.30 ÚNOS ZE SERAILU Schweinfurt

Zkrocení zlé ženy
Pyšná princezna – pohádka pro děti

Prodaná nevěsta
Veselá vdova

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECHPŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2019

5. úterý 19.00 hodin opera
100–400 Kč + LM délka představení cca 2.30 hodin

G. Verdi: RIGOLETTO
6. středa 17.00 hodin taneční pohádka

100–400 Kč + LM délka představení cca 1.40 hodin

M. Hanousková, P. Čermák: 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

7. čtvrtek 19.00 hodin One Man Show
290–380 Kč bez slev

R. Becker: CAVEMAN
Agentura Point Praha

10. neděle 15.00 hodin pohádka pro děti
50 a 100 Kč  + RD/5

LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Docela velké divadlo Litvínov

11. pondělí 9.00 hodin pohádka pro děti
jednotné vstupné 50 Kč zadáno pro školy

LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Docela velké divadlo Litvínov

15. pátek 19.00 hodin balet
100–400 Kč + LM délka představení cca 1.50 hodin

W. Shakespeare, D. Šostakovič: 

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
24. neděle 17.00 hodin opereta

100–400 Kč + P/5 PREMIÉR A délka představení cca 2.20 hodin

F. Lehár: VESELÁ VDOVA
POZOR – ZMĚNA HRACÍHO DNE A ČASU PRO SKUPINU „P“ !!!

26. úterý 19.00 hodin hudební komedie
100–400 Kč + A/4

J. Nvota: KOUZELNÁ VYHLÍDKA
Divadelní spolek Frída Brno

27. středa 19.00 hodin opereta
100–400 Kč délka představení cca 2.20 hodin

F. Lehár: VESELÁ VDOVA


