
 

 

 

 

 
 
 
 
OPERALIA Plácida Dominga – světová soutěž 

mladých zpěváků poprvé v historii v Praze 

 
 
V Praze 27. listopadu 2018 
 
 
Hlavní město Praha se v červenci 2019 zařadí mezi přední světové 
kulturní metropole, které hostily nejvýznamnější pěveckou soutěž 
OPERALIA. Každoročně se pěveckého klání zúčastní více než tisíc 
mladých pěvců z celého světa a čtyřicet nejlepších je pozváno do 
hostitelského města. V minulosti v soutěži uspěli například tenoristé 
José Cura a Roland Villazón či sopranistky Olga Peretyatko a Sonja 
Yoncheva.  
 
Mezinárodní soutěž Operalia založil v roce 1993 Maestro Plácido Domingo 
s cílem objevovat nové operní talenty. O budoucích operních hvězdách 
rozhoduje desetičlenná porota složená z uměleckých ředitelů 
nejprestižnějších operních domů, jako jsou například Metropolitan Opera 
v New Yorku, La Scala v Miláně a spousta dalších, v čele se samotným 
Plácidem Domingem.  
 
Soutěžící ve věku 18 – 32 let čekají v Praze tři kola, z nichž se pouze deset 
nejlepších dostane do velkého finále, kde se rozhodne o vítězích 
v následujících kategoriích: 

- první, druhé a třetí místo v mužské a ženské kategorii, 
- cena Birgit Nilsson v mužské a ženské kategorii pro nejlepší 

předvedení repertoáru Richarda Strausse, 
- cena Pepita Embil pro nejlepší předvedení Zarzuely, 
- cena CulturArte, 
- cena diváků v mužské a ženské kategorii.  

 



 

 

Praha se nestala hostitelským místem soutěže pro rok 2019 náhodou, ale je 
výsledkem kontinuální práce spolku Domingo Mozart Prague, který od roku 
2017 realizuje ve spolupráci s Národním divadlem v Praze výjimečné kulturní 
akce, jejichž ústřední osobností je právě Maestro Domingo. Praha se tak díky 
hostitelství této prestižní akce zařadí po bok světových metropolí, jako jsou 
Londýn, Los Angeles, Verona, Paříž, Mexico City, Peking a dalších. 
 
Pro Gabrielu Boháčovou a Radka Hraběte, zakladatele spolku Domingo-
Mozart-Prague, je přivedení soutěže do Prahy splněným snem. „O možnost 
uspořádat v Praze věhlasnou soutěž Operalia usilujeme již několik let. 
V konkurenci kulturně a ekonomicky silných světových metropolí se zdálo, že 
půjde o běh na dlouhou trať. Upřímný vztah Plácida Dominga k Praze, 
osobnostem i tradicím naší země a také dobrá zkušenost z realizované 
spolupráce pomohla tento běh výrazně zkrátit.  Mladí zpěváci i veřejnost se 
mohou těšit na tuto mimořádnou kulturní událost již toto léto v Praze!“ 
 
Ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian: „Vážíme si toho, že Národní 
divadlo získává pro dlouhodobou spolupráci hvězdy světového formátu a že 
se nyní naše instituce na základě toho spojuje se soutěží Operalia.“ 
 
Zájemci o tuto jedinečnou kulturní akci se mohou těšit na veřejnosti přístupná 
finálová kola, která proběhnou v historické budově Národního divadla 
za doprovodu orchestru Národního divadla řízeného dirigentem 
Plácidem Domingem a budou tak moci přihlížet zrodu nových operních hvězd.  
 
Silvia Hroncová, ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: „Je pro 
nás pocta, že tato významná soutěž pro mladé pěvecké talenty se bude 
poprvé konat v Praze. Spolupráce s maestrem Plácidem Domingem začala 
pro Národní divadlo, když dirigoval Dona Giovanniho ve Stavovském divadle, 
pokračuje Mozartovými narozeninami v lednu 2019 a následně pak v létě 
Operalií. Moc se na tuto spolupráci a na všechny její účastníky, kteří zavítají 
do Prahy, těšíme.“  
 
Další informace o projektu poskytnou pořadatelé během tiskové konference, 
která se na konci ledna bude konat v Národním divadle za přítomnosti 
Plácida Dominga.  
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