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LISTOPAD
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5. sobota

13.00 hodin

jednotné vstupné 300 Kč

BEAUTIFUL AND STRONG

soutěž závodníků z celé ČR o prestižní pohár v kráse a síle
pořadatel: INOVASTAR s.r.o.

7. pondělí

150 – 430 Kč + P/4

19.00 hodin

činohra

D. Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
náhradní termín za 3. 6. 2022 – ABO 2022
mimořádně v pondělí pro skupinu P

8. úterý

150 – 430 Kč + A/5

19.00 hodin

muzikál

cca 2.40 hod.

G. B. Shaw,A. J. Lerner, F. Loewe:

MY FAIR LADY
10. čtvrtek

náhradní termín ABO 2022

10.00 hodin

jednotné vstupné 50 Kč

hudební pohádka

zadáno pro školy

S. Prokofjev: PÉŤA A VLK
11. pátek

150 – 430 Kč + LM

19.00 hodin

cca 45 min.

opereta

cca 2.20 hod.

E. Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
13. neděle

150 – 430 Kč + LM

15.00 hodin

balet



P. I. Čajkovskij: LOUSKÁČEK
15. úterý

150 – 430 Kč

19.00 hodin

cca 2.00 hod.

opera



cca 2.50 hod.

G. Bizet: CARMEN

v hlavní roli Carmen – Andrea Tögel Kalivodová

19. sobota

150 – 430 Kč

17.00 hodin

muzikál

cca 2.40 hod.

G. B. Shaw,A. J. Lerner, F. Loewe:

MY FAIR LADY
20. neděle
50 – 100 Kč

15.00 hodin

pohádka



D. Pražáková: DOBRODRUŽSTVÍ

cca 65 min.

HASTRMANA TATRMANA
Divadelní společnost Julie Jurištové

21. pondělí

9.00 hodin

jednotné vstupné 50 Kč

zadáno pro školy 

D. Pražáková: DOBRODRUŽSTVÍ

pohádka

cca 65 min.

HASTRMANA TATRMANA
Divadelní společnost Julie Jurištové

23. středa

18.00 hodin

koncert

jednotné vstupné 100 Kč

VIRTUOSI PER MUSICA
DI PIANOFORTE – 55. ročník
zahajovací koncert

24. čtvrtek

8.00 hodin

soutěž

25. pátek

19.00 hodin

koncert

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE – 55. ročník
jednotné vstupné 100 Kč

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE – 55. ročník
koncert vítězů

27. neděle

150 – 430 Kč + LM

15.00 hodin

balet



P. I. Čajkovskij: SPÍCÍ KRASAVICE
30. středa

150 – 430 Kč

19.00 hodin

cca 2.10 hod.

koncert

ADVENTNÍ KONCERT
LM – sleva pro studenty

Tato sleva platí na představení SD a vztahuje se na poslední tři řady na balkóně.

pořadatelem akce je SDUL

SDUL není pořadatelem akce

MEZI NEBEM A ŽENOU

Výstupy popisují z různých úhlů různé, reálné i bizarní,
konflikty mezi mužem a ženou, a jednotlivé měsíce v roce
tvoří paralelu k vývoji lásky mezi nimi, k jejímu vzniku,
vývoji i zániku. Někdy jde o šťastnou lásku, jindy naopak
o rozchod, jednou o mladý pár, jindy o starší. Nálada jed‑
notlivých měsíců je přenášena do výstupů – leden před‑
stavuje genezi lásky, únor rozchod milenců v posteli, bře‑
zen je pantomimou muže a ženy na lavičce v parku atd.
Scénami prostupují motivy hříšného jablka, sexu, pochy‑
bování o lásce, ale i její vzývání, jednotlivé scény se někdy
dějově prolínají. Konec hry zachycuje stařenku a starouš‑
ka, kteří ulehají do postele již ne kvůli sexu, nýbrž aby
usnuli – je konec roku, takže věčným spánkem.

LOUSKÁČEK

Tato baletní pohádková inscenace je neodmyslitelnou
součástí repertoáru Severočeského divadla. Spojení pře‑
krásné hudby P. I. Čajkovského, tance a pohádkového pří‑
běhu E. T. A. Hoffmanna „Louskáček a Myší král“, kde síla
lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši, zaručí
krásný a pohádkový zážitek všem divákům. I nové zpraco‑
vání je příběhem o sváteční atmosféře Štědrého večera,
ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinu‑
jící labyrint.

CARMEN

Toto mistrovské dílo neustále fascinuje nádhernou barev‑
ností orchestru, strhující dramatičností i úžasnými áriemi.
Libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali
rozsáhlou novelou Prospera Meriméea – příběhem hrdé
a sebevědomé femme fatale, rafinovaně předvádějící
svou ženskost a smyslnost, jejíž svádění dohání hodného
muže k pozvolnému úpadku. Vášně převedené Bizetem
tak mistrně do tónů dávají lehce zapomenout, že skuteč‑
ně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím účinkem požaduje
hlavní hrdinka, nemůže existovat.
V hlavní roli Carmen – Andrea Tögel Kalivodová,
Don José: Jakub Pustina, Escamilio: Filip Tůma,
Micaelle: Tereza Mátlová, Mercedes: Sylva Čmugrová

PARTNEŘI DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH
3. čtvrtek 18.00 REQUIEM Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ústí n. L.
20. neděle 17.00 LOUSKÁČEKPardubice
22. úterý 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNAVarnsdorf
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
LOUSKÁČEK | RUSALKA | ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
MY FAIR LADY

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Masarykova 1 (nová budova vedle divadla), telefon 475 211 713
pondělí ZAVŘENO
úterý a čtvrtek 12.00 – 17.00 hodin
středa a pátek 08.30 – 13.30 hodin
a hodinu před začátkem představení ve večerní pokladně divadla,
ohledně veškerých rezervací, včetně hromadných
(školy, domovy seniorů apod.) kontaktujte, prosím, předprodej vstupenek
nebo pište na e‑mail vstupenky@operabalet.cz
Sledujte programovou nabídku na stránkách www.operabalet.cz
Změna programu i obsazení vyhrazena
Pořízeno z příspěvku Statutárního města Ústí nad Labem,
Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

