
 

 
 

NEWSLETTER – LÉTO 2008 
 
Opera Národního divadla hostuje na Kanárských ostrovech 
Ve dnech 2., 4. a 5. července 2008 se uskuteční zájezd opery Národního divadla s inscenací Rusalky 
Antonína Dvořáka do divadla Teatro Pérez Galdós v Las Palmas de Gran Canaria. 
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Aktualita.aspx&ai=384&pn=254affcc-
cb43-4078-86fe-c5544619cf67 
 
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=Predstaveni.aspx&pr=68094&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf79 
 
Šéfdirigentem Národního divadla se od sezony 2009 / 2010 stává renomovaný dirigent TOMÁŠ 
NETOPIL 
Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=12750&sb=1&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf89 
 
Premiéra nové inscenace Smetanovy opery Prodaná nevěsta  
Na Státním zámku Litomyšl se ve dnech 20. a 21. června od 21 hodin uskutečnily premiéry nové 
inscenace Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Dílo režijně připravila mladá česká režisérka Magdalena 
Švecová, diriguje Ondrej Lenárd. Premiéry v Praze se uskuteční 25. a 26. září 2008 v Národním 
divadle. Více na: http://www.narodni-
divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Predstaveni.aspx&pr=65903&pn=254affcc-cb43-4078-86fe-
c5544619cf79 
 
Fotogalerie z premiérových představení inscenace Prodané nevěsty v Litomyšli  
Na webových stránkách Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl si můžete prohlédnout 
fotografie z premiér Prodané nevěsty. Více na: 
http://festival.smetanovalitomysl.cz/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=280&catid=102&lang=cz 
http://festival.smetanovalitomysl.cz/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=280&catid=105&lang=cz 
 
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 
 
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 

 
NENECHTE SI UJÍT: 
 
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!  
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 
Až do 26. září je na I. a II. balkonu historické budovy ND opět k vidění fotografická výstava Ireny 
Vodákové. Návštěvníci představení si mohou prohlédnout fotografie zachycující přípravu, výrobu, 
zkouškový proces ve zkušebně i na jevišti a celou inscenaci Dobře placené procházky v Národním 
divadle.  
 

OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA VÁM PŘEJE KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍ SE 
NA SETKÁNÍ S VÁMI V SEZONĚ 2008 / 2009! 
 
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 
 

VSTUPENKY: 
 
V době od  5. 7. 2008 do 17. 8. 2008 budou v Národním divadle divadelní prázdniny. Pokladny ND 
a StD budou v této době zavřeny. Rezervované vstupenky si můžete vyzvedávat do 4.7.2008. 
Pokud to do uvedeného termínu nestihnete, rezervace se automaticky prodlouží do 31.8.2008. 
Pokladny budou znovu otevřeny od 18. 8. 2008 od 10.00 – do 18.00 hod, od 18. 8. 2008 bude také 
zahájen předprodej na prosinec 2008. 
 
Kontakty, které budou v provozu i během divadelních prázdnin: 
tel: + 420 224 901 448 (po-pá 9.00 – 15.00 hod), e-mail: info@narodni-divadlo.cz 
 
Od  5. 7. 2008 do 17. 8. 2008 si můžete zakoupit vstupenky prostřednictvím společnosti  
TICKETPORTAL, které bude v této době pronajata pokladna ND.  
 
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 


