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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Divadlo jako splněné přání 
 
V Ostravě 23. 12. 2015 
 
Diváci Národního divadla moravskoslezského budou moci vánoční svátky oslavit opět 
divadlem! Letošní nadílka přinese divácky oblíbené tituly i představení s vánoční tematikou.  
 
Sérii letošních vánočních představení odstartuje divadlo již 25. prosince a hrát se bude nepřetržitě 
až do konce roku – 31. prosince! 
 
Na první svátek vánoční si divadlo připravilo v Divadle Jiřího Myrona první reprízu Plesu v opeře, 
který patří mezi skutečné skvosty klasické operety: „Kromě příjemné hudby a svěžího děje nabízí 
opereta i mimořádně krásnou vizuální podívanou. Tak noblesní jevištní ztvárnění, scéna, kostýmy 
a choreografie se povedou jen vzácně,“ napsal po představení recenzent Milan Bátor, 
a proto si i vy nenechte tuto operetu ujít! V Divadle Antonína Dvořáka je pak připravena Klasická 
komedie Škola pro ženy.  
 
Polechtat pořádně bránice se rozhodla o letošních Vánocích činohra NDM. Na druhý svátek 
vánoční uvede jeden z činoherních bestsellerů Habaďúra. Ale divadlo myslí také na rodiny s dětmi, 
a proto je na druhý svátek vánoční přichystán v Divadle Antonína Dvořáka také pohádkový balet 
Louskáček. Louskáček patří ke stálicím klasického i neoklasického repertoáru baletních souborů, 
přesto jeho obliba u dětských i dospělých diváků stále vzrůstá. Příběh vypráví o kouzlu Vánoc, 
které proměňuje lidi v pohádkové bytosti, toužící po idylickém dobrodružství. Vše je jen sen 
v krásné sváteční atmosféře Štědrého večera.  
 
Mezi další oblíbená vánoční představení, která divadlo postupně nabídne až do konce roku, patří 
také pohádkový muzikál Mrazík, lehkovážná komedie Oscara Wilda Jak důležité je mít Filipa 
nebo opera Prodaná nevěsta. 
 
Silvestrovskou zábavu si letos mezi sebou rozdělí šťavnatá brilantní komedie plná Goldoniho 
jazykového mistrovství Poprask na laguně a jedna z nejpopulárnějších operet slavného Jacquese 
Offenbacha Krásná Helena. 
 

http://www.ndm.cz/
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OSLAVTE VÁNOČNÍ SVÁTKY s Národním divadlem moravskoslezským 
25. prosince 2015 
16.00 hodin ŠKOLA PRO ŽENY – činohra v Divadle Antonína Dvořáka 
16.00 hodin PLES V OPEŘE – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona 
26. prosince 2015 
16.00 hodin LOUSKÁ ČEK – balet v Divadle Antonína Dvořáka – rodinné vstupné 
16.00 hodin HABAĎÚRA – činohra v Divadle Jiřího Myrona 
27. prosince 2015 
16.00 hodin LA TRAVIATA – opera v Divadle Antonína Dvořáka 
16.00 hodin MRAZÍK – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona – rodinné vstupné 
28. prosince 2015 
18.30 hodin JAK DŮLEŽITÉ JE MÍ T FILIPA – činohra v Divadle Antonína Dvořáka 
18.30 hodin EDITH A MARLENE – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona 
29. prosince 2015 
18.30 hodin LOUSKÁ ČEK – balet v Divadle Antonína Dvořáka – rodinné vstupné 
18.30 hodin HABAĎÚRA – činohra v Divadle Jiřího Myrona 
30. prosince 2015 
18.30 hodin PRODANÁ NEVĚSTA – opera v Divadle Antonína Dvořáka – rodinné vstupné 
18.30 hodin SUNSET BOULEVARD – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona 
31. prosince 2015 
16.00 hodin POPRASK NA LAGUNĚ – činohra v Divadle Antonína Dvořáka 
16.00 hodin KRÁSNÁ HELENA – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona 
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