
 
 
 

NEWSLETTER – DUBEN 2008  
 
Opera Slovenského národního divadla opět v Praze! 
Dvě mimořádná představení – opera Juraje Beneše The Players inspirovaná Shakespearovým Hamletem 
(úterý 8. dubna ve Stavovském divadle, režie: Martin Huba) a slovenská národní opera Eugena Suchoně  
Krútňava (čtvrtek 10. dubna v Národním divadle, režie: Juraj Jakubisko). 
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=320&pn=254affcc-cb43-
4078-86fe-c5544619cf67 
 
Úvod k představení opery Eugena Suchoně Krútňava – 10. 4. v ND! 
Před představením opery Krútňava se od 18 hodin v hlavním foyer Národního divadla uskuteční úvod 
zaměřený na vznik této slovenské národní opery a její interpretační tradici. Pro diváky Národního divadla jej 
připravil a přednese významný slovenský divadelní kritik a historik PhDr. Jaroslav Blaho.  
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=331&pn=254affcc-cb43-
4078-86fe-c5544619cf67 
 
Výstava Život a dílo Eugena Suchoně! 
Na kuloárové chodbě 1. balkónu ND je možné do 10. dubna zhlédnout výstavu mapující životní osudy a 
uměleckou tvorbu hudebního skladatele Eugena Suchoně (1908-1993). Výstavu připravil Divadelní ústav 
Bratislava ve spolupráci s Hudebním muzeem Slovenského národního muzea. 
 
Světová premiéra díla Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila Zítra se bude...! 
V Divadle Kolowrat se 9. dubna uskuteční světová premiéra díla Zítra se bude… autorů Aleše Březiny 
(hudba, libreto) a Jiřího Nekvasila (libreto, režie). O projekt je mimořádný zájem – téměř všechny reprízy do 
konce sezony jsou vyprodány! Poslední vstupenky je možné objednat na:  info@narodni-divadlo.cz, 224 901 
448.  
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=5291&sz=296&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf87 
 
Soňa Červená se vrací do Národního divadla! 
Legendární česká pěvkyně a herečka Soňa Červená je ústřední osobností projektu Zítra se bude… 
uváděného od 9. dubna na scéně Divadla Kolowrat. Dubnové vydání časopisu Harmonie přineslo kromě 
obsáhlého materiálu k Zítra se bude... také rozhovor se Soňou Červenou, který připravila mladá česká 
hudební publicistka Markéta Jůzová. 
Více na: www.muzikus.cz 
 
První fotografie z opery Zítra se bude…! 
Na webových stránkách ND si můžete prohlédnout první fotografie z operního představení Zítra se bude…. 
Jejich autorkou je Hana Smejkalová. 
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=5291&sz=296&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf87 
 
Slavný slovenský režisér a herec Martin Huba připravuje v ND Verdiho Falstaffa! 
Martin Huba s operním souborem ND v těchto dnech intenzivně připravuje novou inscenaci Verdiho opery 
Falstaff – premiéry 7. a 9. května. V titulní roli se představí Ivan Kusnjer a Andrew Greenan! 
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=5251&sz=296&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf87 



 
Představení ke 100. výročí narození Ludmily Červinkové! 
Představení opery Rusalka 18. 4. bude věnováno 100. výročí narození významné sólistky opery ND, 
sopranistky Ludmily Červinkové (29. 4. 1908 - 16. 9. 1980). V ND působila v letech 1942-1966 a právě 
Rusalka patřila k jejím nejlepším rolím. 
 
Cena Thálie 2007 v oboru opera pro sólistku opery ND Andu-Louise Bogzu! 
Přední sólistka opery ND, sopranistka Anda-Louise Bogza získala přestižní Cenu Thálie 2007 za mimořádné 
ztvárnění role Minnie v opeře Giacoma Pucciniho La fanciulla del West / Děvče ze Západu (premiéra 
v dubnu 2007). 
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=326&pn=254affcc-cb43-
4078-86fe-c5544619cf67 
 
 
NENECHTE SI UJÍT: 
 
Mimořádné večerní představení opery Antonína Dvořáka Čert a Káča – 12. 4. v ND! 
Jedna z nejoblíbenější operních inscenací ND! Obvykle bývá tato opera uváděna v dopoledních nebo 
odpoledních víkendových představeních pro rodiče s dětmi. Scénu a kostýmy vytvořil slavný český výtvarník 
Adolf Born! Jako dirigent dubnových repríz se poprvé představí Jiří Štrunc. 
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=12&sz=296&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf87 
 
Poslední dvě reprízy opery Giacoma Pucciniho Děvče ze Západu – 15. a 19. 4. v ND! 
Nenechte si ujít vzácně uváděné mistrovské dílo italské opery – v titulní roli Eva Urbanová, diriguje John 
Fiore! 
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=5123&sz=296&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf87 
 
Výstava Ema Destinnová – hvězda opery bude prodloužena do konce května 2008! 
Pro mimořádný divácký zájem prodlužujeme výstavu fotografií významné světové operní pěvkyně Emy 
Destinnové. Výstava, kterou ND připravilo ve spolupráci s Divadelním oddělením Národního muzea, je 
instalována na kuloárových chodbách 1. a 2. balkónu ND. 
 
Dubnové číslo měsíčníku Národního divadla si můžete stáhnout na:  
http://www.narodni-divadlo.cz/Archive/3c1369194f8c481082b2e37bbd27f5ad.pdf 
  
 

DALŠÍ INFORMACE:  

 

Tel.: 224 901 439, 737 223 964 
e-mail: opera@narodni-divadlo.cz , d.jager@narodni-divadlo.cz  

 

VSTUPENKY:  

 

Tel.: 224 901 448, 224 901 319, 224 901 668, Fax: 2 24 931 544 
E-mail: info@narodni-divadlo.cz, ntprague@narodni-divadlo.cz  

 
 
 
 

Vstupenky lze zakoupit rovněž prostřednictvím předprodejních sítí: 
www.ticketpro.cz, www.ticketportal.cz, www.czechope ra.cz 

 
 

 
 
 

www.narodni-divadlo.cz  


