
Klasická řada ABEND
Milí diváci,

dovolujeme si Vám nabídnout ABEND. Divadelní předplatné, které 
Vás postupně provede všemi ostravskými divadly. Také letos jsme 
pro Vás připravili dvě abonentní řady. V té KLASICKÉ Vám nabízíme 
šest inscenací her našich a světových velikánů v provedení třech 
ostravských činoherních souborů.

V řadě SHAKESPEAROVSKÉ pak čtyři tituly velkého alžbětince 
Wiliama Shakespeara, od jehož úmrtí jsme si letos připomněli       
400 let. Připojujeme se tak k projektu Shakespeare Ostrava 2016,   
do kterého se zapojila řada ostravských kulturních institucí.

 
Těšíme se na Vás v hledištích našich divadel.

Tomáš Suchánek, autor projektu

Hrací den úterý v 18.30 hodin, kapacita 96 míst.
Cena 960 Kč (dospělí), 780 Kč (studenti a důchodci).

ABEND si můžete zakoupit v oddělení předplatného 
Národního divadla moravskoslezského, Čs. legií 148/14, 
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, tel. 596 276 202.

Otevírací doba 

pondělí  12.00 – 17.00 hodin       
úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 a 13.30 – 15.30 hodin
středa  8.00 – 13.00 a 13.30 – 17.00 hodin
pátek    8.00 – 12.00 hodin
sobota  a neděle  zavřeno

Příjem přihlášek začíná 1. září 2016 v předprodeji NDM. Na základě 
úhrady celé částky za předplatné obdržíte ihned předplatitelské 
legitimace. Zakoupené předplatitelské legitimace jsou přenosné, 
nelze je však vyměnit ani vrátit. Změna programu vyhrazena.

www.abend.cz

Pavel Vilikovský – Miro Dacho

DENÍK MÉHO OTCE aneb 
PŘÍBĚH OPRAVDICKÉHO 
ČLOVĚKA
Režie Lukáš Brutovský  
Hrají Vladimír Polák, František Večeřa, František Strnad, Ivan 
Dejmal, Renáta Klemensová a Alexandra Gasnárková

Pavel Vilikovský patří k nejvýraznějším osobnostem současné 
slovenské literatury. Hrdinou deníkového románu s vědomě 
ironizujícím titulem je prototyp „obyčejného“ člověka, který se 
vyznačuje svou konformností, nesoudností a sklony k vlastnímu 
přeceňování. Průnik do hrdinova světa skýtá velmi precizní a zároveň 
vtipný pohled na opravdického člověka v širších souvislostech. 
Malé soukromé dějiny se prolínají s těmi velkými – společenskými. 
Hrdina ve vleku existenciální moci touží stále vášnivěji po štěstí 
a úspěchu, a tak si ani nevšímá, jakých pošetilých kroků se dopouští.            
Cesta do hlubin „znormalizované“ duše aneb co všechno se musí 
stát, aby se o vás nezajímala ani manželka, ani milenka, a dokonce 
ani „estébák“.

6. prosince 2016 v 18:30 / Divadlo Antonína Dvořáka / 
www.ndm.cz

Boris Vian

BUDOVATELÉ ŘÍŠE
Režie Vojtěch Štěpánek
Hrají Vladislav Georgiev, Alena Sasínová-Polarczyk, Zuzana 
Truplová, Tereza Cisovská, Albert Čuba a další

Absurdní groteska, v níž se rozehrává ponuré podobenství o konci 
naší „prosperující“ společnosti. Spořádaná rodinka prchá před 
tajemným hlukem do stále vyšších pater, kde však nachází vždy 
o něco menší a stísněnější bytový prostor. Přesto rodiče ujišťují 
svou dceru, že i nadále žijí v blahobytu, přinejmenším ve srovnání 
s těmi druhými, kteří takovéto štěstí nemají. Veškerou zlost si přitom 
vybíjejí na zvláštní postavičce jménem Schműrz, která jim slouží jako 
fackovací panák...

17. ledna 2017 v 18:30 / Komorní scéna Aréna / 
www.divadloarena.cz

Mohamed Rouabhi

FLIGNY, KOKS A FACHMANI
Režie Eduard Kudláč
Hrají Lukáš Melník, Milan Cimerák, Vojtěch Říha, Jakub 
Burýšek, Michal Sedláček a další

Gangsterská komedie v Česku dosud takřka neznámého 
francouzského dramatika alžírského původu, „máznutá“ poetikou 
filmů Guye Richieho či Quentina Tarantina. Pětice zlodějíčků, čítající 
svérázné groteskní týpky s drsným slovníkem, poetickou duší a svaly 
vyvinutějšími než mozek, se rozhodne ukořistit balík peněz ukrytý na 
zámku. Do všeho se zamotá krasavice Pamela a mašina na vybourání 
nejmíň šedesáticentimetrový zdi. Jak tohle všechno dopadne?

14. února 2017 v 18:30 / Divadlo Petra Bezruče / 
www.bezruci.cz

Ladislav Klíma

LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Režie Ivan Krejčí
Hrají Štěpán Kozub, Šimon Krupa, Marek Cisovský, Michal 
Čapka a další

Groteskní filozofické drama, které jedinečným způsobem zachycuje 
rozpor mezi ideály, s nimiž člověk vchází do života, a jejich tristní 
realizací, která je poznamenána životní realitou. Pětice spolužáků si 
na oslavě maturity vyjeví své velkolepé cíle a na dalších setkáních po 
třiceti a pětadvaceti letech skládá účty z jejich plnění. Klímova sžíravá 
ironie míří až ke krajním úvahám o smyslu lidského života a jeho 
sarkastický humor odhaluje i leccos z temných myšlenek, jimiž Klíma 
šokoval své současníky...

14. března 2017 v 18:30 / Komorní scéna Aréna / 
www.divadloarena.cz 



Josef Škvorecký

ZBABĚLCI
Režie Filip Nuckolls
Hrají Vojtěch Říha, Norbert Lichý, Sarah Haváčová a další

Románová prvotina významného českého spisovatele Josefa 
Škvoreckého. Spolu s hlavním hrdinou Dannym Smiřickým, známým 
i z mnoha dalších Škvoreckého próz (Prima sezóna, Tankový prapor 
aj.), prožijeme jeden květnový týden roku 1945. Danny se o politiku 
příliš nezajímá, středobodem jeho světa jsou muzika a milostná 
dobrodružství. Do posledních událostí 2. světové války se zamotá 
vlastně jen kvůli dívce, kterou miluje. Stává se aktérem i svědkem 
činů, u nichž by se o slově „hrdinský“ dalo dlouze polemizovat.

11. dubna 2017 v 18:30 / Divadlo Petra Bezruče / 
www.bezruci.cz

Lee Hall – Marc Norman – Tom Stoppard

ZAMILOVANÝ 
SHAKESPEARE
Režie Radovan Lipus  

Hra vznikla podle stejnojmenného filmu, ověnčeného sedmi Oscary. 
William Shakespeare se marně pokouší dopsat hru, která se má už 
brzy začít zkoušet, ale zklamání z nešťastné lásky ho brzdí v rozletu. 
Seznámí se však s krásnou Violou (která v převlečení za muže hraje 
ženské role) a začne se rodit jedna z jeho nejslavnějších her Romeo 
a Julie. Děj se točí kolem zkoušení nového textu, lásky mezi autorem 
a herečkou, i faktu, že ženy nesměly v těch časech hrát divadlo. 
Kromě herecké družiny do příběhu zasahují divadelní ředitelé, 
cenzoři, Shakespearovi kolegové dramatici, jakož i sama královna 
Alžběta, která divadlo tajně navštěvuje a je velkou Shakespearovou 
fanynkou…

9. května 2017 v 18:30 / Divadlo Jiřího Myrona / 
www.ndm.cz

šest představení od prosince 2016 
do května 2017 na čtyřech scénách
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