františka
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Blok kombinovaný
Poprvé do divadla – Což takhle dát si divadlo?

g e n e r á l n í pa r t n e r o p e r y b l u d n ý h o l a n ď a n

Nevíte, kde začít?
Ochutnávka z bohatého divadelního stolu.
Vyzkoušejte, co pro vás bude to pravé.
Blokové předplatné – 5 kuponů určených žánrem
(1x opera, 1x balet, 1x muzikál, 1x činohra ŠD,
1x činohra MD).
Cena za blok: 600 Kč

Připravili jsme pro vás!
Klub zvědavců
Pro ty, kteří chtějí vědět víc, nebojí se zeptat
a mají zájem rozmlouvat hodinu a půl před představením s inscenátory a herci o hře, o představení i o hraní.
Majitelé průkazek Klubu zvědavců, mládež a studující v hodnotě 30 Kč, ostatní 50 Kč, budou
mít možnost zhlédnout 4 sobotní představení
(1x muzikál, 1x činohra v ŠD a 2x činohra v MD) –
hrací den bude zvýrazněn v měsíčních programech divadla.
Připravené tituly: Donaha!, Zdravý
nemocný, Hotel mezi dvěma světy a Médeia.
Členové klubu získají další slevu ve výši 50 Kč
na vstupence.

Molière – Zdravý nemocný – 9. 11. v Šaldově divadle
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šaldovo divadlo
1. čtvrtek		
K4/12		
2. pátek		
K5/14		
4. neděle		
		
6. úterý		
K8/OB/5		
7. středa		
K3/13		
		
8. čtvrtek		
		
9. pátek		
K11/Č/8		
10. sobota
		
11. neděle
RD/7
		
13. úterý		
O/4		
		
14. středa
		
15. čtvrtek
K10/Č/8		
16. pátek		
		

18. neděle
		
20. úterý		
K2/12		
22. čtvrtek
SPP		
		
23. pátek		
PŠ		
		
24. sobota
K6/12		
25. neděle
		
27. úterý		
OB/5		
		
28. středa
Č/8		
29. čtvrtek
		
30. pátek		
K11/O/5		

H. S. Løvenskiold – ANDERSEN
taneční příběh o nejslavnějším pohádkáři, konec ve 21.00 h.
C. Goldoni – VĚJÍŘ
komedie o třech dějstvích, konec ve 21.30 h.
G. Verdi – TRUBADÚR
opera v originále, začátek v 16.00 h.
Ch. Gounod – FAUST A MARKÉTKA
opera v originále, konec ve 22.00 h.
P. I. Čajkovskij – NESNADNÁ CESTA K LABUTÍMU JEZERU
(Mistrův karambol) – taneční groteska
v roli Mistra – V. Harapes, konec ve 20.50 h.
Ch. Gounod – FAUST A MARKÉTKA
opera v originále, konec ve 22.00 h. – zadáno pro ČSOB
Molière – ZDRAVÝ NEMOCNÝ
poslední Molièrova komedie, konec ve 21.10 h.
E. Rostand – CYRANO Z BERGERACU
komedie o pěti jednáních, konec ve 21.30 h.
B. Šimková – PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
úsměvný pohádkový muzikál autorky Krkonošských pohádek
host: Umělecká agentura DAP, začátek v 15.00 h.
SVĚTEM OPERETY – to nejlepší z operetního žánru
účinkují sólisté a orchestr DFXŠ,
diriguje: František Babický, konec ve 21.00 h.
R. Wagner – BLUDNÝ HOLANĎAN
opera v originále, konec ve 22.00 h.
C. Goldoni – VĚJÍŘ
komedie o třech dějstvích, konec ve 21.30 h.
OPERNÍ RECITÁL ŠTEFANA MARGITY
závěrečný koncert mezinár. hudebního festivalu Lípa Musica
ve spoupráci s DFXŠ
účinkují: Štefan Margita – tenor, Christina Vasileva – soprán,
dirigent Martin Doubravský a orchestr DFXŠ, konec ve 21.00 h.
W. Russell – POKREVNÍ BRATŘI
světoznámý muzikál, začátek v 17.00 h.
G. Puccini – MANON LESCAUT
opera v originále, konec ve 22.00 h.
A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Mahler – SMRT V BENÁTKÁCH
taneční představení inspirované novelou T. Manna, 		
konec ve 20.45 h.
A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Mahler – SMRT V BENÁTKÁCH
taneční představení inspirované novelou T. Manna, 		
konec ve 20.45 h.
W. Shakespeare – VEČER TŘÍKRÁLOVÝ aneb COKOLI CHCETE
o světě naruby a bláznovství s písničkami, konec ve 21.50 h.
G. Puccini – BOHÉMA
opera v originále, začátek v 16.00 h., derniéra
A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Mahler – SMRT V BENÁTKÁCH
taneční představení inspirované novelou T. Manna, 		
konec ve 20.45 h.
T. McNally, B. Yazbek – DONAHA!
slavný muzikál, konec ve 22.15 h.
A. Ayckbourn – POSTELOVÁ FRAŠKA
jeden večer ve třech ložnicích, konec ve 21.30 h.
R. Wagner – BLUDNÝ HOLANĎAN
opera v originále, konec ve 22.00 h.

premiéra – balet

malé divadlo
1. čtvrtek		
		
		
3. sobota		
K6/11		
4. neděle		
5. pondělí		
6. úterý		
K2/11		
7. středa		
K9/Č/8		
8. čtvrtek		
		
12. pondělí
		
14. středa		
Č/7		
16. pátek		
		
17. sobota
		
19. pondělí
		
20. úterý		
K8/Č/8		
21. středa		
K9/Č/9		
22. čtvrtek
		
27. úterý		
		
30. pátek		
		

A. Maleszka – JAŠEK, monodrama – životní puzzle mladé
herečky, hraje: Jana Kabešová-Vojtková, režie: M. Šajdková
ve spolupráci s KPČ, konec ve 20.10 h.
E. E. Schmitt – NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude, i na tebe dojde:), konec ve 21.15 h.
Večer věnovaný Vojtěchu Ronovi
KPLO – beseda s p. Jiřím Ceé, začátek v 17.00 h.
S. Glover – SLAMĚNÁ ŽIDLE – Česká premiéra!
slavná skotská balada o lásce, konec ve 21.30 h.
E. E. Schmitt – Hotel mezi dvěma světy
život, láska, smrt, konec ve 21.35 h.
J. K. Jerome – TŘI MUŽI VE ČLUNU
dobrá nálada za každého počasí, konec ve 21.30 h.
E. E. Schmitt – HOTEL MEZI DVĚMA SVÉTY
život, smrt a láska, konec ve 21.35 h., představení bude natáčet ČT
W. Allen – PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
nejtajemnější komedie W. Allena, konec ve 21.00 h.
P. Kohout – UBOHÝ VRAH
vražda v divadle nebo v blázinci?, konec ve 21.15 h.
P. Vogel – NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
rozkoš bez rizika, konec ve 20.30 h.
Beseda k inscenaci „Návštěvník“
pořádá Klub přátel činohry i pro veřejnost
S. Glover – SLAMĚNÁ ŽIDLE
slavná skotská balada o lásce, konec ve 21.30 h.
M. Uhde – ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
komedie o dvou dílech, konec ve 21.15 h.
W. Shakespeare – HAMLET
slavná Shakespearova komedie, konec ve 21.55 h.
Eurípidés – MÉDEIA
stále živý antický obraz, konec ve 20.45 h.
E. E. Schmitt – NÁVŠTĚVNÍK
(Freude, Freude, Freude, i na tebe dojde:), konec ve 21.15 h.

Změna programu vyhrazena!
Začátky představení, není-li uvedeno jinak,
jsou v 19.00 hodin!
ZÁJEZDY:

5. 11. Pokrevní bratři – Jablonec n. N.
25. 11. Donaha! – Teplice

školní představení – zadáno pro
Kulturní služby Liberec, Lidové sady
23. 11. Hamlet - MD

Předplatné na celý rok (ABO + Bloky) získáte v budově
Šaldova divadla tel.: – 485 107 836, pokladna – tel.: 485 101 523.
Prodejní doba: 12.00–18.00 hodin, pondělí zavřeno (vstupenky je možno
zakoupit v Městském informačním centru), jinak vždy hodinu před
začátkem představení.
Obchodní oddělení tel.: 485 104 188
Propagační oddělení – tel./fax: 485 104 186
E-mail: saldovo-divadlo@saldovo-divadlo.cz
Další informace o programu můžete získat
na www.saldovo-divadlo.cz
www.divadla.365dni.cz

SMRT V BENÁTKÁCH
Režie a choreografie: Petr Šimek
Hudba: A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Mahler
Novela Smrt v Benátkách vyšla roku 1913 a dočkala se velké obliby i přesto, že autor svou útlou prózu považoval za nevhodnou pro knižní vydání. Smrt
v Benátkách, v roce 1971 převedena na stříbrné plátno Luchinem Viscontim, patří k nejznámějším Mannovým literárním pracím a stejně jako ostatní autorovo dílo se jejím hlavním námětem stala problematika
vztahu umělce k životu. Úspěšný Gustav von Aschenbach, prototyp lidské zralosti a životního i tvůrčího
soustředění, se ve svých padesáti letech rozhodne
strávit léto v Benátkách, kde se ukáže, že jeho rovnováha byla pouze zdánlivá, neboť jí bylo dosaženo
v umění, nikoli v životě. Thomas Mann sám Smrt
v Benátkách charakterizoval jako „příběh o rozkoši
ze zániku“.

Slavnostní předpremiéra: 22. 11. 2007
Premiéra: 23. 11. 2007 – Šaldovo divadlo

