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VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
Střevlík Pepa, je další hmyzí postavička, která si vás získá svým
vtipem, chytrostí, odvahou a smyslem pro čest.
Pepa žije na louce u Černého lesa a se svým nejlepším příte‑
lem zlatohlávkem Jardou se jednoho dne vydají hledat to pra‑
vé štěstí. Od té chvíle se stanete svědky vzrušujícího putování,
budete se smát popletenému brouku Jimovi, který na louku
zabloudil z daleké ciziny, se zatajeným dechem budete čekat,
zdali Pepa unikne zlému sršni Karlovi a jak dopadne setkání
s datlem Herbertem, kterému ale všichni říkají Růžena?

VIVA LEHÁR
Výběr nejznámějších a nejoblíbenějších operetních melodií
z díla Franze Lehára, představitel stříbrného věku vídeňské
operety, který si díky mnoha náměty, které nekončily tradičním
„happyendem“, vysloužil označení „génius operety v moll“.
Účinkují – Gabriella Kopperová j.h., Monika Sommerová j.h.,
Jaromír Kovacs, Tomáš Christian Brázda.
Dále účinkují sólisté a členky pěveckého sboru SD – Radek Krej‑
čí, Petr Matuzsek, Martin Matoušek, Serguei Nikitine, Vladimír
Štěpka, Anna Zimina, Tereza Kašová, Tereza Cromvell, Petra
Vacková, Květa Krčmářová, Pavla Vojtková, Ester Králová a další.
Spoluúčinkuje orchestr SD s dirigentem Milošem Formáčkem

HITY SVĚTOVÉHO A ČESKÉHO MUZIKÁLU
V první polovině koncertu zazní árie z muzikálů My Fair Lady, Les
Miserables, The Phantom of the Opera nebo West Side Story.
Druhá část je věnována české muzikálové klasice – Noc na Karl‑
štejně a Limonádový Joe.
Sólisté: Michaela Gemrotová, Monika Sommerová, Tomáš Chris‑
tian Brázda, Michal Braganollo a Jaroslav Kovacs.
Spoluúčinkuje orchestr Severočeského divadla v Ústí nad La‑
bem pod taktovkou Miloše Formáčka.

MARNÁ OPATRNOST
aneb ŠPATNĚ STŘEŽENÁ DCERA
Vtipný příběh o lásce, která musí překonávat nemalé překážky
se rozehraje na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem
v choreografii Jiřího Horáka a ústeckého baletního souboru.

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

Určitě si spolu s diváky vychutnáme výkony ústřední trojice
Lízy, Colase a Alana spolu s herecko‑taneční exhibicí matky
Simony v podání Vladimíra Gončarova nebo Robertse Skuje‑
niekse a její marné opatrnosti. Orchestr Severočeského divadla
řídí Jan Snítil.

ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Dílo tohoto absolventa pražské konzervatoře se kdysi jmeno‑
valo „Žlutá kazajka“. Po několika letech se skladatel rozhodl
dílo přepracovat a pod názvem „Země úsměvů“ slavila tato
opereta u diváků velké úspěchy. Jak známo, obecenstvu vůbec
nevadilo, že opereta nemá obvyklý šťastný konec. Lehár sám
prohlásil: „Udělat v tomto příběhu šťastný konec – to by byla
lež!“

ROMEO A JULIE
„Dva rody, oba stejně urozené,
v krásné Veroně, kam náš děj se žene,
zášť dlouhodobá vede v nový rozbroj,
v němž ruka nerozumná rozpoutává další boj.
Z osudných beder nepřátel bere
pod nešťastnou hvězdou svoje žití milující pár,
který temnou sudbou ve své smrti
pohřbí rodičů věčný svár.
Strašný příběh lásky smrtí poznamenané,
zloba rodičů, z níž temný hněv prýští,
až teprve zmarem dítek poustane,
dvě hodiny děj smutný odvíjí se na jevišti.
A budete‑li trpělivost mít,
co chybné bude,
chceme snahou nahradit. (William Shakespeare)
Balet „Romeo a Julie“ přinese divákům příběh lásky dvou mla‑
dých lidí, které okolnosti svárů jejich rodin doženou až k tra‑
gickému konci. Příběh lásky bez hranic uvádíme s nahrávkou.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2019
CARMEN – premiéra opery | AIDA

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…

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“ 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.

KVĚTEN
3.

pátek

100–400 Kč + P/8

sezóna 2018/2019

19.00 hodin

operetní koncert

VIVA LEHÁR
10. pátek

19.00 hodin

100–400 Kč

opereta
délka představení cca 2.20 hodin

F. Lehár: VESELÁ VDOVA
12. neděle

50 a 100 Kč + RD/8

15.00 hodin

pohádka

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
Divadlo ZA2 Příbram

13. pondělí

9.00 hodin

pohádka

jednotné vstupné 50 Kč

zadáno pro školy

VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA
Divadlo ZA2 Příbram

14. úterý

100–400 Kč + A/7

19.00 hodin

koncert

HITY SVĚTOVÉHO A ČESKÉHO MUZIKÁLU
15. středa

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

balet

J. F. Hérold: MARNÁ OPATRNOST

délka představení cca 2.15 hodin

aneb ŠPATNĚ STŘEŽENÁ DCERA
18. sobota

100–400 Kč + slevy

17.00 hodin

taneční přehlídka

BALETNÍ KONCERT ZUŠ NEŠTĚMICE
pořadatel taneční oddělení D. Veselinovičová

19. neděle

100–400 Kč + N/8

17.00 hodin

operetní koncert

VIVA LEHÁR
21. úterý

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

balet
délka představení cca 2.15 hodin

A. Ch. Adam: GISELLE
23. čtvrtek

18.00 hodin

koncert

jednotné vstupné 70 Kč

SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ E. Randové
pořadatel ZUŠ E. Randové

25. sobota

14.00 hodin

jednotné vstupné 70 Kč

TANEC, TANEC ... 2019

Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

pořadatel: S-HLE-DÁVÁNÍ z. s.

27. pondělí

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

opereta
délka představení cca 2.05 hodin

F. Lehár: ZEMĚ ÚSMĚVŮ
28. úterý

100–400 Kč + A/8

19.00 hodin

balet

S. Prokofjev: ROMEO A JULIE
31. pátek

vstup volný

délka představení cca 2.30 hodin

18.00 hodin

koncert

NEJMILEJŠÍ KONCERT

pořadatel Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem – Severní Terasa

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
7. úterý

19.00

11. sobota 19.00
16. čtvrtek 19.00

VESELÁ VDOVA
PEER GYNT, CARMEN
Koncert orchestru SD

Jihlava

22. středa 19.00

Tábor

25. sobota 21.00

Rakovník

GISELLE
LIBUŠE

Varnsdorf
Žatec – Open Air

