
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

ROMEO A JULIE
Baletní představení s hudbou Sergeje Prokofjeva, podle literár-
ní předlohy Williama Shakespeara.
„Jsem velmi ráda, že jsem byla oslovena ke ztvárnění režie 
a choreografie tohoto světoznámého titulu. Vždycky se těším 
na spolupráci s vašimi tanečníky, se kterými jsem měla mož-
nost vytvořit balet „Peer Gynt & Carmen“, říká choreografka 
Marika Hanušová.
Balet „Romeo a Julie“ přináší 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.

LIMONÁDOVÝ JOE
V našem divadle hrdinové muzikálu pijí Kolaloku (která se tak 
báječně loká!), o pořádně „hustý“ dým v baru se postará nád-
herná Tornado Lou s neméně krásnými barovými tanečnicemi, 
budeme svědky rvaček, přestřelek a vzrušujících partiček po-
keru, ničemové nám, v rozporu s dnešními poznatky medicíny, 
budou tvrdit, že „alkohol, podávaný v malých dávkách, neškodí 
v jakémkoli množství“, a bezpráví bude trestat neposkvrněný 
hrdina v ještě neposkvrněnějším bílém kostýmu. Nenechme se 
však mýlit dokonalým vzhledem našeho hrdiny: kolty Limoná-
dového Joa visí vždy proklatě nízko a  jeho muška, nezkalená 
výpary alkoholu, je vždy zcela přesná.

CARMEN
Toto mistrovské dílo neustále fascinuje nádhernou barevnos-
tí orchestru, strhující dramatičností i  úžasnými áriemi. Libre-
tisté Henri Meilhac a  Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou 
novelou Prospera Meriméea – příběhem hrdé a sebevědomé 
femme fatale, rafinovaně předvádějící svou ženskost a smysl-
nost, jejíž svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpad-
ku. Vášně převedené Bizetem tak mistrně do tónů dávají lehce 
zapomenout, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím 
účinkem požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat.

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Když chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka 
snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička 
hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stih-
ne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si 
všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací 
je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé. Když 
chudý švec Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka sná-
šejícího zlaťáky, v  krčmě už na něj čeká vykutálená dvojička 
hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stih-
ne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou si 
všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací 
je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.

FRIDA
Strhující příběh jedné z nejslavnějších malířek 20. století. Mis-
trovská díla Fridy Kahlo jsou nádherná, okamžitě rozpoznatel-
ná i  plná bolesti. Nabídneme vám náhled do života a  tvorby 
této známe mexické umělkyně, která se odmítala stát pasivní 
obětí svého osudu, a místo toho začala jedinečným vizuálním 
jazykem, který ji proslavil po celém světě, malovat svou vlastní 
realitu.

DIVADELNÍ
MĚSÍČNÍK
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August / September 2020

6. neděle 17.00 Promenádní koncert Ústí n. L. 
  u OC Forum
11. pátek 20.30 CARMEN Žatec – Open Air

12. sobota  Komorní koncert Varnsdorf 
  host Tereza Mátlová

15. úterý 19.00 ROMEO A JULIE Jablonec n. Nisou

18. pátek 19.00 CARMEN Varnsdorf

20. neděle 19.30 Filmové a muzikálové Ústí n. L. 
  melodie SD na Severní Terase

Tristan a Isolda – premiéra opery | Nabucco | Frida 
Noc na Karlštejně | Koncert k výročí republiky

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN



SRPEN / ZÁŘÍ sezóna 2020/2021

SRPEN
25, úterý, 27. čtvrtek 17.00 hodin koncert

PROMENÁDNÍ KONCERTY „U Divadla“
úterý – slavné pochody, čtvrtek – valčíky, polky a předehry

26. středa 19.30 hodin koncert
150–430 Kč + P/5 

KONCERT PRO ÚSTÍ
Pořadatel Agentura Morpheus Atr, s.r.o. ve spolupráci s SD
Slavnostní koncert k zahájení sezóny 2020/21 POZOR – změna hracího dne a času pro skupinu „P“
Hosté večera: Václav Hudeček – housle, Igor Ardašev a Michal Mašek – klavír, orchestr SD s dirigentem Milošem Formáčkem

ZÁŘÍ
2. středa 19.00 hodin koncert

490–590 Kč bez slev

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
uvádějí Swing nylonového věku
Pořadatel Agentura VM ART náhradní termín za květen

8. úterý 19.00 hodin balet
150–430 Kč + LM délka představení cca 2.30 hod.

S. Prokofjev: ROMEO A JULIE
9. středa 19.00 hodin hudební revue

150–430 Kč + P/6 délka představení cca 2.00 hod.

SHIMMY SEM, SHIMMY TAM ...
Náhradní termín za březen POZOR – změna hracího dne pro skupinu „P“

10. čtvrtek 19.00 hodin módní show
149–249 Kč bez slev

KRÁSA POMÁHÁ DĚTEM 15. ročník Pořadatel Ing. Lenka Kocmanová Taussigová

11. pátek, 12. sobota zadáno

28. SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE Pořadatel BEST – servis

13. neděle 17.00 hodin muzikál
150–430 Kč + LM délka představení cca 2.45 hod.

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

15. úterý 19.00 hodin one man show
290–380 Kč bez slev

R. Becker: CAVEMAN
Point, s. r. o., Praha náhradní termín za duben

16. středa 19.30 hodin
350–500 Kč předprodej vstupenek: Severočeské divadlo s. r. o.

Josef Dvořák ve hře ČOCHTAN VYPRAVUJE
Pořadatel Agentura FOR náhradní termín za duben

17. čtvrtek 19.00 hodin opera
150–430 Kč + LM délka představení cca 2.50 hod.

G. Bizet: CARMEN
20. neděle 9.00 hodin prohlídka s průvodcem

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Začátek vždy v celou hodinu – poslední prohlídka v 11 hodin

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

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha náhradní termín za duben

20. neděle 19.30 hodin koncert

FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE SD na Severní Terase (park)
Pořadatel Městský obvod ÚL – Severní Terasa

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

OBUŠKU Z PYTLE VEN
22. úterý 19.00 hodin taneční divadlo

150–430 Kč + A/6 délka představení cca 2.00 hod.

M. Mikanová: FRIDA náhradní termín za březen


