
 

 
 
 
NEWSLETTER – ČERVEN 2008 
 
 
Premiéra nové inscenace Smetanovy opery Prodaná nevěsta  
Na Státním zámku Litomyšl se ve dnech 20. a 21. června od 21 hodin uskuteční premiéry nové 
inscenace Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Dílo režijně připravila mladá česká režisérka Magdalena 
Švecová, diriguje Ondrej Lenárd. Rozhovor s režisérkou Magdalenou Švecovou přinášíme v červnovém 
čísle časopisu Národního divadla. Premiéry v Praze se uskuteční 25. a 26. září v Národním divadle. 
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=5290&sz=296&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-
86fe-c5544619cf87 
 
První fotografie ze zkoušek Prodané nevěsty  
Na webových stránkách Národního divadla si můžete prohlédnout první fotografie ze zkoušek 
inscenace Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Jejich autorkou je Hana Smejkalová. 
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=370&pn=254affcc-
cb43-4078-86fe-c5544619cf67 
 
Opera Národního divadla na Mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl 2008 
Slavnostním představením Smetanovy opery Libuše bude 18. června na II. zámeckém nádvoří zahájen 
50. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 2008. V titulní roli vystoupí Eva 
Urbanová, dále se představí Martin Bárta, Valentin Prolat, Helena Kaupová, Luděk Vele a další. Diriguje 
Oliver Dohnányi. V rámci festivalu budou ve dnech 21. a 22. června uvedeny také premiéry Smetanovy 
Prodané nevěsty, která bude v září přenesena na scénu historické budovy ND. 
Více na: www.smetanovalitomysl.cz 
 
Opera Národního divadla hostovala v Bratislavě 
S velkým úspěchem se ND představilo v Bratislavě – 6. června se v nové budově Slovenského 
národního divadla uskutečnilo představení jazzové buffopery Dobře placená procházka, 7. června pak 
zazněla komická opera Gaetana Donizettiho Don Pasquale. 
 
Inscenace Zítra se bude… hostem v Hradci Králové a v Brně 
Opera Národního divadla hostuje s inscenací Zítra se bude… 21. 6. v Divadle Reduta Brno v rámci 
festivalu Dokořán pro hudební divadlo 2008 a 22. června ve Studiu Besedy Hradec Králové v rámci 
Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. 
 
Zahajovací koncert sezony 2008 / 2009 
11. září bude slavnostním koncertem zahájena sezona 2008 / 2009. Jako sólistka se poprvé v ND 
představí mladá lotyšská sopranistka Maija Kovalevska, orchestr Národního divadla bude řídit Tomáš 
Netopil. Vstupenky již v prodeji. 
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=372&pn=254affcc-
cb43-4078-86fe-c5544619cf67 
  
Francouzská sezona v Národním divadle 
Koncertním provedením barokní opery Jeana-Philippa Rameaua Les Indes galantes v podání 
proslulého francouzského souboru Les Arts Florissants a pod vedením dirigenta Williama Christieho 
bude 1. listopadu zahájen projekt Francouzská sezona v Národním divadle. Koncert je součástí 
programu mezinárodního hudebního festivalu Struny podzimu. Vstupenky jsou v prodeji Předprodejním 
a informačním centru festivalu Struny podzimu a síti Ticketpro. 



Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=364&pn=254affcc-
cb43-4078-86fe-c5544619cf67, www.strunypodzimu.cz 
 
Národní divadlo získalo vzácný mecenášský dar – sto let staré housle 
Zástupci ND převzali 27. května před představením opery Její pastorkyňa dar od významné mecenášky 
a podporovatelky současného umění paní Dr. Dadji Altenburg-Kohl. Vzácné housle byly svěřeny 
koncertní mistryni Lucii Švehlové. 
 
 
NENECHTE SI UJÍT: 
 
Opera MAI 68 ve Stavovském divadle – 23. června ve Stavovském divadle 
20. června uvádí Janáčkova opera Národního divadla Brno na scéně brněnského Mahenova divadla 
světovou premiéru opery Petra Kofroně MAI 68. jedná se o dílo skladatele a dirigenta Petra Kofroně, 
spisovatele Jiřího Šimáčka a Zdenka Plachého (režiséra inscenace). Dílo, které bude uvedeno 
v koprodukci s Národním divadlem v Praze, je hlubokou uměleckou reflexí událostí roku 1968. Příběh 
opery připomíná čtyřicáté výročí studentské revoluce v Paříži během května 1968 a její zrcadlovou 
paralelu s Pražským jarem. Odkrývá zásadní rozdíly těchto dvou událostí v poválečné evropské 
společensko-politické historii. Zejména v případě Prahy, která se nakonec stala osudným důkazem 
fyzické existence železné opony rozdělující Evropu na dva rozdílné světy. 23. června budou moci tuto 
inscenaci zhlédnout také diváci v Praze. 
Více na: http://www.ndbrno.cz/ 
 
Poslední představení nabídky Jaro v Národním divadle 
Zakoupením vstupenek na vybraná červnová představení do Národního a zároveň do Stavovského 
divadla získáte 20% slevu na vstupném a dárek – reprezentativní knihu Národního divadla od známých 
fotografů (Viktor Kronbauer, Karel Cudlín, Štěpánka Stein & Salim Issa). 
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=322&pn=254affcc-
cb43-4078-86fe-c5544619cf67 
 
Letní série mimořádných představení Dobře placené procházky  
Uvádíme 29. a 30. června, 1., 2., 3. a 4. července, 28., 29., 30. a 31. srpna, 1., 2 a 7. září 2008 
v Národním divadle! Vstupenky již v prodeji!  
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=4607&sz=296&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-
86fe-c5544619cf87 
 
Výstava Dobře placená procházka ve fotografiích Ireny Vodákové 
Od 14. června bude na I. a II. balkonu historické budovy ND opět k vidění fotografická výstava Ireny 
Vodákové. Do 7. září si budou moci návštěvníci představení prohlédnout fotografie zachycující přípravu, 
výrobu, zkouškový proces ve zkušebně i na jevišti a celou inscenaci Dobře placené procházky v 
Národním divadle.  
 
Manželé Herrmannovi se vrací do Národního divadla 
Manželé Ursel a Karl-Ernst Herrmannovi se po úspěšné inscenaci Mozartovy opery La clemenza di Tito 
vrací do Národního (Stavovského) divadla, aby pražskému publiku představili svou inscenaci Mozartovy 
opery La finta giardiniera (Zahradnice z lásky). Diriguje Tomáš Netopil. Premiéry 25. a 27. října 2008 ve 
Stavovském divadle. Reprízy: 2. 11., 9. 11., 17. 11., 10. 12., 26. 12. 2008. Vstupenky již v prodeji! 
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Predstaveni.aspx&pr=65904&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf79 
 
 
Od 1. června jsou v prodeji vstupenky na všechna zářijová a říjnová představení! 
Více na: www.narodni-divadlo.cz 
 
 



SRDEČNĚ ZVEME DO NOVÉ SEZONY NÁRODNÍHO DIVADLA: 
 
Přehled premiér sezony 2008 / 2009 naleznete na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=premierysezonapristi.aspx&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf79 
 
 
Červnové číslo měsíčníku Národního divadla si můžete stáhnout na:  
http://www.narodni-divadlo.cz/Archive/076fc58d014e48eb8588fbd650ada2d7.pdf 
 
 
 
DALŠÍ INFORMACE: 
 
Tel.: 224 901 439, 737 223 964 
e-mail: opera@narodni-divadlo.cz 
 
VSTUPENKY: 
 
Tel.: 224 901 448, 224 901 319, 224 901 668, Fax: 224 931 544 
E-mail: info@narodni-divadlo.cz, ntprague@narodni-divadlo.cz 
 
Vstupenky lze zakoupit rovněž prostřednictvím předprodejních sítí: 
www.bohemiaticket.cz, www.ticketpro.cz, www.ticketportal.cz, www.czechopera.cz, www.rofrano.cz, 
www.ticket-art.cz, www.wolff-travel.com   
 
 
 
www.narodni-divadlo.cz 


