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Balet ND 
10. a 12. listopadu – ONĚGIN – ČESKÁ PREMIÉRA v Národním divadle – jedno z vrcholných děl slavného choreografa 
Johna Cranka. Kromě překrásných roztoužených scén pas de deux Oněgina a mladé Taťány, obsahuje představení 
působivé sborové taneční scény. V titulních rolích J.Kodym, A.Katsapov, M.Štípa, T.Podařilová, Z.Susová, I.Illyenko, ... 
Činohra ND 
28. září – PREMIÉRA, Stavovské divadlo – Bernard Shaw PYGMALIÓN, v režii Michala Dočekala, šéfa činohry ND. Hrají: 
Igor Bareš / Boris Rösner (předběžně od prosince 2005),Vlasta Chramostová,Petra Špalková, Alois Švehlík,Hana Igonda Ševčíková... 
Opera ND 
11. září – PREMIÉRA, Národní divadlo – Leoš Janáček JEJÍ PASTORKYŇA – pod taktovkou Jiřího Kouta, hvězdné obsazení 
(Eva Urbanová, Rosalind Plowright, Yvona Škvárová, Jorma Silvasti, Štefan Margita, Tomáš Černý, Dana Burešová,  
Jitka Svobodová a další). Režie Jiří Nekvasil, scéna a kostýmy Daniel Dvořák. Koprodukce s Opera Ireland, Dublin  
(premiéra v Irsku 18.4.2004) a Latvijas Nacionālā opera, Riga (premiéra v Lotyšsku 28.1.2005) 
Premiéra je věnována panu ALEXI JUANOVI, generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Komerční banky,  
generálního partnera Národního divadla, u příležitosti ukončení jeho mise v čele Komerční banky, a.s. 
 

Ve spolupráci Národního divadla, Deutsche oper am Rhein, Düsseldorf / Duisburg a České televize vznikl TELEVIZNÍ DOKUMENT  
typu „Making of“ s názvem Ring v Národním. Dokument mapuje přípravy jednoho z nejvýznamnějších projektů v dějinách české kultury, 

kdy duch Richarda Wagnera prostoupil celé Národní divadlo.  
Scénář a režie: Martin Dostál. Premiéra na podzim 2005 v České televizi. 

V červnu 2005 vydala opera ND KRONIKU prvního uvedení Prstenu Nibelungova Richarda Wagnera v Národním divadle, 2005.  
Připravili Pavel Petráněk a Daniel Jäger.  

Dokumentární publikace, obsahující mj. fotografie a mediální ohlasy na tento mimořádný projekt, je k dispozici v pokladnách ND.  
 

AKTUÁLNĚ 
7.9.2005  balet ND vystoupí v Mahenově divadle v Brně s představením „Baletománie“. Představení je výsledkem rozšíření 

vzájemné spolupráce mezi Národním divadlem a Komerční bankou, díky které budou mít i diváci v regionech 
možnost shlédnout divadelní inscenace a špičkové umělce naší první scény. „Budete svědky představení, které Vás 
nechá nahlédnout do zákulisí baletního umění. Z dialogu, který povedou Vaši průvodci, se dozvíte mnohé o vývoji  
baletu od dvorských tanců po současnost a doufám, že se budete dobře bavit.“ říká Petr Zuska, šéf baletu ND 

 9.9.2005  významné životní jubileum oslaví legendární česká pěvkyně Soňa Červená. Blahopřejeme! 
14.9.2005 slavnostní představení Její pastorkyně věnované životnímu jubileu Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, Dr.Sc.,  

děkana 2. lékařské fakulty UK a člena Umělecké rady Národního divadla, poradního orgánu ředitele ND 
17.9.2005 IBBUR aneb Pražské mystérium, 19 h – jeviště Stavovského divadla, křest hudebního CD tanečního dramatu IBBUR 

aneb Pražské mystérium, které vydal balet ND. Přítomni budou tvůrci inscenace - hudební skladatel Zbyněk Matějů, 
libretista a režisér Daniel Wiesner a choreograf Petr Zuska. Kmotrem se stane filmová režisérka Alice Nellis. 

 

OTÁZKA NA Danu Burešovou, sólistkou opery Národního divadla, představitelku Jenůfy v připravované premiéře 
opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa: Poprvé ve své kariéře se setkáváte s rolí Jenůfy. Jak se díváte na tuto  
postavu? Jenůfa je nesmírně emocionálně náročná role. Pojetí pana dirigenta Kouta mně ji pomáhá zvládnout, protože na ni nahlíží 
především racionálně. Po pěvecké stránce je mi Jenůfa velmi blízká a proto doufám, že se mi podaří náročný part co nejlépe zazpívat.   
 

MOZART PRAHA 2006 
27. 1. 2006 – Stavovské divadlo, 18.00 hodin – SLAVNOSTNÍ KONCERT – Národní divadlo a Česká filharmonie, v rámci projektu  
MOZART PRAHA 2006, připravovaného ve spolupráci s hl. m. Praha, s podporou Ministerstva kultury ČR a pod záštitou prezidenta  
republiky Václava Klause a pražského primátora Pavla Béma, u příležitosti oslav výročí 250 let od narození W.A.Mozarta. 
Tiskové materiály a aktuální info naleznete na www.mozartpraha2006.cz  nebo se obraťte na press@mozartprague2006.cz  
VÍTE, ŽE ... 
1.9.2005 bude spuštěna nová webová prezentace Národního divadla. Webové stránky budou samozřejmě v průběhu 
nadcházejících dní nadále dolaďovány a doplňovány. Věříme, že tak docílíme pružnější komunikace s veřejností a nabídneme Vám 
komplexní, kvalitní informace o Národním divadle. Na www.narodni-divadlo.cz/archiv  též naleznete soupis repertoáru Národního 
divadla, zpracovaný v rámci mimořádného a zcela ojedinělého projektu digitalizace archivu ND. Těšíme se na Vaše připomínky! 

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉ SEZONĚ 2005/2006 !!! 


