
              
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, v Liberci 22. 8. 2022 

 

ODEMYKÁME 139. SEZONU DFXŠ S BaLÉTEM NA NÁMĚSTÍ 

V rámci akce Léto na náměstí odemkne Divadlo F. X. Šaldy svou 139. sezonu. Program bude 

bohatý, je rozdělen do dvou bloků – ve čtvrtek 1. září 2022 se v 16.00 ODEMKNE 139. SEZONA 

DFXŠ a v 19.00 pak začne BaLÉTO na náměstí. Diváci se tak konečně seznámí s 139. divadelní 

sezonou, která ponese společné motto – DFXŠ ZA SVĚTLEM. 

 

 „Máme v plánu projasnit veřejný prostor, přiblížit lidem taneční umění a spojit příjemné s užitečným. 

Venkovní prostor nám umožní nalákat nové publikum, a pokud nám počasí dovolí, užijeme si první taneční 

událost této sezony, na kterou se tolik těšíme,“ zve na open-air baletu jeho dramaturgyně Barbora Svobodová 

a dodává: „V dvouhodinovém programu představíme jedinečný baletní soubor, na který může být Liberecký 

kraj náležitě hrdý.“ 

V 16.00 na náměstí Dr. E. Beneše začne program, který zahájí divadelní kapela NE-KLIŠÉ ve složení Ondřej 

Kolín, Eliška Jansová, Barbora Bezáková, Jaroslav Němec a Filip Jáša. Kapela složená převážně z členů 

činoherního souboru představí kromě svých už známých písniček i nové skladby. Diváci se také seznámí 

s novou sezonou, s chystanými premiérami, kterých je pro tento rok sedm činoherních, dvě baletní, čtyři 

operní a samozřejmostí jsou i tři symfonické koncerty. 

V druhém bloku se se svým programem BaLÉTO na náměstí představí soubor baletu. V 19.00 vás čeká ukázka 

tréninku. „Zařadili jsme do programu divácky atraktivní ukázku baletního tréninku. Málo kdo ví, že 

perfektně zvládnutá příprava je klíčem k dokonalému představení a je nutná k udržení kondice každého 

tanečníka,“ přibližuje Barbora Svobodová. 

V 19.30 budou vyhlášeni vítězové Liberecké Thálie za sezonu 2021/2022, v níž mohli diváci pro své favority 

hlasovat do 20. srpna 2022. Z každého souboru vzejde jeden vítěz, který přebere unikátní cenu od partnera 

Nadace Preciosa.  

Ve 20.00 vystoupí soubor baletu ve spolupráci s tanečními obory ZUŠ Liberec, s nimiž si připravili malou 

ochutnávku. Na co se těšit přibližuje Barbora Svobodová: „Kromě našich profesionálů se vám představí také 



              
žáci tanečního oddělení ZUŠ. Příležitost uvést své choreografie jsme dali mladým talentům z prostého 

důvodu. Vždyť právě oni jsou naší budoucností. Večerní taneční gala se pak ponese v duchu rozmanitosti. 

Zatančíme ukázky ze stálého repertoáru i autorské choreografie členů baletu.“ 

V případě nepřízně počasí bude celý blok programu BaLÉTO na náměstí přesunut do nedalekého Šaldova 

divadla. Tato informace bude upřesněna minimálně 24h před začátkem programu. 

Celé divadlo se těší na novou sezonu, která započne 1. září 2022 v 16.00 na náměstí Dr. E. Beneše a v níž 

společně s diváky zamíří ZA SVĚTLEM. 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Ing. Eleonora Kočí – vedoucí marketingu 

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC, Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec 1 

tel.: +420 485 104 340 

mobil: +420 777 102 614 

email: koci@saldovo-divadlo.cz  
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