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Národní divadlo moravsko-
slezské v Ostravě se chystá na
muzikálovou událost sezóny, kte-
rá vypukne už za několik dní. Di-
vadlo jako první v České repub-
lice uvede ve čtvrtek inscenaci
světoznámého muzikálu Sunset
Boulevard. 

Divadlo tak pokračuje v uvá-
dění nejlepších titulů krále svě-
tových muzikálů Andrewa Lloy-
da Webbera. Sunset Boulevard je
založen na původní filmové pře-
dloze režiséra Billyho Wildera,
který skladatele Webbera v roce
1993 inspiroval k napsání jedno-
ho z jeho nejlepších muzikálů.

„O uvedení tohoto titulu již
v minulosti usilovalo několik do-
mácích divadel. Česká premiéra
muzikálu Sunset Boulevard však
zazní právě v Ostravě! Národní
divadlo moravskoslezské se tak
stane první a jedinou českou scé-

nou, která bude mít na repertoáru
hned tři tituly Andrewa Lloyda
Webbera současně,“ uvedla
mluvčí divadla Marcela Bednaří-
ková. Kromě tohoto muzikálu to-
tiž divadlo uvádí také muzikály
Evita a Josef a jeho úžasný pe-
strobarevný plášť.

Diváci se tak mohou nově těšit
na další strhující příběh plný
krásných melodií. Hlavní posta-
vou díla je Norma Desmondová,
kdysi velká hvězda němých fil-
mů, která touží po slavném ná-
vratu. 

„Její gloriola pohasla s nástu-
pem mluvených filmů, myšlenky
zatemnil strach ze zapomnění.
Jedinou nadějí je Joe, mladý hol-
lywoodský scenárista, jehož ka-
riéra se ale za dramatických
okolností právě řítí ke dnu,“ říká
dramaturg a šéf ostravského sou-
boru opereta/muzikál Patrick Fri-
drichovský. 

„Role Normy Desmondové

patří k hereckým snům, které se
mohou splnit snad jen jednou za
život.“

V hlavní roli představení, kte-
ré režíruje Gabriela Petráková,
se představí hned dvě vynikající
zpěvačky. První z nich je Hana
Fialová, která je čerstvě nomi-
nována na Cenu Thálie. Na roli
Normy se pochopitelně velmi
těší. 

„Norma je oběť svého povolá-
ní, toho, jak to v showbyznysu
chodí. Má v sobě dětinskost a na-
ivitu raněné bytosti. Uvnitř se
skrývá jádro silné, možná až ego-
centrické ženy. Krásná role, to
snad ani nemusím dodávat,“ říká
zpěvačka. V alternaci se pak
představí slovenská zpěvačka
Katarína Hasprová.

Česká premiéra muzikálu Sun-
set Boulevard se koná ve čtvrtek
19. února v 18.30 hodin, druhá
premiéra 21. února v 18.30 hodin
v Divadle Jiřího Myrona.

Ostravu čeká Sunset Boulevard, muzikálová událost sezóny

Tomáš Savka a Silvia Holečková na zkoušce muzikálu Sunset Boulevard.
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