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VESELÁ POUŤ
Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín
a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení nás navštíví
Jů a Hele a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!”

kými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70.
let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí
školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se
odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je
s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje.
Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský
jevištní výkon za roli Helenky Součkové.

PÉŤA A VLK
Skladba pro vypravěče a orchestr, k níž autor napsal rovněž text,
vznikla v době, kdy se vrátil do Sovětského svazu, tj. v roce 1936,
na popud ředitelky Moskevského centrálního dětského divadla
Natalie Sacové, se záměrem seznámit děti s nástroji v orchestru.
Každá postava příběhu je přiřazena některému hudebnímu nástroji nebo nástrojové skupině a má své vlastní hudební téma:
Malý chlapec jménem Petr žije se svým dědou na venkově.
Jednoho dne se otevřou vrátka a kachna využije příležitosti jít
se vyčvachtat do blízkého rybníčka. A tady začíná příběh Péti
a vlka. Hudba je lehce srozumitelná a stravitelná a ačkoli se
skladba nazývá „symfonická pohádka pro děti“, je hudba spíš
zvukomalebná a popisná, tedy spíše ve stylu filmové hudby než
symfonie – vypravěč se střídá s hudbou, kterou vlastně uvádí.

ZUB ZA ZUB

Jedna noc na hradě Karlštejně, kam ženy do té doby neměly
přístup. V nastudování podle stejnojmenného filmu na motivy
hry Jaroslava Vrchlického a v muzikálovém zpracování legendárního Karla Svobody uvidíte nejen sólisty, sbor i balet Severočeského divadla, ale i vzácné hosty.

Slavný autor detektivních románů nás uvádí zpět na 87. okrsek
v thrilleru plném napětí a neočekávaných zvratů. Na policejní
stanici přichází žena, která přináší smrt – s lahví prudké výbušniny drží detektivy i náhodné příchozí jako rukojmí a čeká, až
se na služebnu vrátí detektiv Steve Carella, kterému se chce
pomstít za smrt manžela. Má na takové jednání právo? Platí
ono slavné rčení: „Oko za oko, zub za zub.”? Přijďte se přesvědčit, jak se nakonec tento případ rozřeší a zda Carella dorazí a do
tohoto řešení zasáhne.
Hrají: Dana Batulková / Eva Leinweberová, Vendulka Křížová /
Veronika Jeníková, Oldřich Vízner / Čestmír Gebouský, Václav
Rašilov / Jakub Koudela, Karel Zima / Jarmil Škvrna, Rozálie Víznerová a další.

HRDÝ BUDŽES

NABUCCO

NOC NA KARLŠTEJNĚ

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny
Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomic-

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

Vášnivá Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí. sbor
Židů „Va, pensiero, sull’ali dorate“ („Leť, myšlenko, na zlatých křídlech“) patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury.

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“ 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.
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13. neděle

50 a 100 Kč + RD/4
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15.00 hodin

pohádka pro děti

VESELÁ POUŤ

LOUDADLO – loutkoherecká skupina (Jů a Hele)

14. pondělí

9.00 hodin

pohádka pro děti

jednotné vstupné 50 Kč

zadáno pro školy

VESELÁ POUŤ
15. úterý

17.00 hodin

balet s nahrávkou

100–400 Kč + LM

délka představení cca 1.50 hodin

P. I. Čajkovskij: LOUSKÁČEK
18. pátek

19.00 hodin

koncert

100–500 Kč + P/4

VIVA VERDI

sólisté: Michaela Katráková – soprán, Valeria Vaygant – soprán, Nikolaj Višňajkov – tenor
sbor a orchestr SD, dirigent – Miloš Formáček

20. neděle

15.00 hodin

hudební pohádka

50 a 100 Kč

délka představení cca 45 minut

S. Prokofjev: PÉŤA A VLK
21. pondělí

10.00 hodin

hudební pohádka

jednotné vstupné 50 Kč

zadáno pro školy

S. Prokofjev: PÉŤA A VLK
22. úterý

19.00 hodin

muzikál

100–400 Kč + LM

délka představení cca 2.30 hodin

K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský,
Z. Podskalský jr.: NOC NA KARLŠTEJNĚ
23. úterý

100–400 Kč + LM

19.00 hodin

opera
délka představení cca 2.20 hodin

G. Verdi: NABUCCO
24. čtvrtek

19.00 hodin

komedie

490–520 Kč bez slev

I. Dousková: HRDÝ BUDŽES
Divadlo A. Dvořáka Příbram

27. neděle

100–400 Kč + N/4

17.00 hodin

detektivní příběh s komediální příchutí

Ed McBain: ZUB ZA ZUB
Agentura Familie Praha

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2019

HOSTUJEME NA ZÁJEZDECH

Caveman – Point s.r.o. Praha
Loupežník Rumcajs – Docela Velké divadlo Litvínov
Veselá vdova – premiéra operety
Kouzelná vyhlídka – Divadelní spolek Frída

4. pátek		
5. sobota		
6. neděle		
10. čtvrtek 19.00
13. neděle		
27. neděle 19.00
29. úterý 19.00

PTÁČNÍK
PTÁČNÍK
PTÁČNÍK
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
PTÁČNÍK
LABUTÍ JEZERO
PEER GYNT, CARMEN

Langenthal
Schaffhausen
Schaffhausen
DK Ústí n. L.
Unterföhring
Hradec Králové
Jablonec n. N.

