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Galakoncert hvězd Národního divadla  Galakoncert hvězd Národního divadla  Galakoncert hvězd Národního divadla  Galakoncert hvězd Národního divadla      
 

Národní divadlo oslaví životní jubilea svých tří předních operních sólistů slavnostním Národní divadlo oslaví životní jubilea svých tří předních operních sólistů slavnostním Národní divadlo oslaví životní jubilea svých tří předních operních sólistů slavnostním Národní divadlo oslaví životní jubilea svých tří předních operních sólistů slavnostním 
galakoncertem vgalakoncertem vgalakoncertem vgalakoncertem v    úterý 22. listopadu 2011. Eva Urbanová, Ivan Kusnjer a Luděk Vele úterý 22. listopadu 2011. Eva Urbanová, Ivan Kusnjer a Luděk Vele úterý 22. listopadu 2011. Eva Urbanová, Ivan Kusnjer a Luděk Vele úterý 22. listopadu 2011. Eva Urbanová, Ivan Kusnjer a Luděk Vele 
představí za doprovodu orchestru Národního divadpředstaví za doprovodu orchestru Národního divadpředstaví za doprovodu orchestru Národního divadpředstaví za doprovodu orchestru Národního divadla pod taktovkou dirigenta la pod taktovkou dirigenta la pod taktovkou dirigenta la pod taktovkou dirigenta 

Roberta Jindry ukázky z českého i světového operního repertoáru. Roberta Jindry ukázky z českého i světového operního repertoáru. Roberta Jindry ukázky z českého i světového operního repertoáru. Roberta Jindry ukázky z českého i světového operního repertoáru.     
 
„Eva Urbanová, Ivan Kusnjer a Luděk Vele jsou velké pěvecké osobnosti, s nimiž je 

spjatá dlouhá a významná kapitola dějin Národního divadla,“ říká u příležitosti 
galakoncertu ředitel Národního divadla Ondřej Černý.  

 
„Paní Urbanové a pánům Kusnjerovi a Velemu chci především poděkovat a srdečně 

pogratulovat jak k životním jubileím, tak k dlouholetému a umělecky mimořádně 

plodnému působení na naší scéně,“ přeje operním sólistům umělecký šéf opery 
Národního divadla Jiří Heřman.  

 
Eva Urbanová je v trvalém angažmá Národního divadla od roku 1990 a ztvárnila zde 
na dvě desítky rolí. Letos v březnu zde s velkým úspěchem zazářila ve Wagnerově 

Parsifalovi v roli Kundry pod taktovkou amerického dirigenta Johna Fioreho. Z díla 
Richarda Wagnera na galakoncertě zazní mimo jiné i závěrečný zpěv Isoldy z třetího 
jednání opery Tristan a Isolda. Eva Urbanová dále zazpívá například árie z oper 

Dalibor Bedřicha Smetany či Armida Antonína Dvořáka. 
 

V příštím roce to bude třicet let, co barytonista Ivan Kusnjer přijal angažmá 
v Národním divadle, kde později nastudoval na šedesát rolí. Za tři z nich (Tonio 
v Leoncavallových Komediantech, Král Jiří v Osmi písních pro šíleného krále P. M. 

Daviese a Vok Vítkovic ze Smetanovy Čertovy stěny) získal Cenu Thálie. Právě árie 
z posledně jmenované opery zazní i na úterním galakoncertě.  

 
Srovnatelně bohatým repertoárem na první scéně se může pochlubit basista Luděk 
Vele. Za své výjimečné výkony v rolích Chrudoše (Bedřich Smetana: Libuše) a Barona 

Ochse (Richard Strauss: Der Rosenkavalier) byl oceněn rovněž Cenami Thálie, a to 
v letech 1995 a 1996. Luděk Vele otevře galakoncert hned po předehře z Mistrů 
pěvců norimberských árií Kecala z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany.  

 
Pestrou kariéru všech tří pěvců si mohou diváci připomenout také díky fotografickým 

výstavám umístěným v přízemí a na 2. balkonu Národního divadla. 
 
Praha, 18. lisPraha, 18. lisPraha, 18. lisPraha, 18. listopadu 2011topadu 2011topadu 2011topadu 2011    
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