
OSTRAVA (mao) Herci, zpěváci a ta-
nečníci ovládnou v neděli odpoled-
ne náměstí Msgre Šrámka před di-
vadlem Jiřího Myrona v Ostravě.
V programu nazvaném Jdeme za
vámi chtějí oslovit diváky ukázka-
mi z nejnovějších produkcí profesi-
onálních ostravských scén a nabíd-
nou ukázky z připravovaných in-
scenací Ostrov pokladů nebo Kyti-
ce. Další novinkou sezony pak
bude také společné předplatné.
„S končícím létem vyjdou ostrav-

ská divadla ven, aby diváky pozva-
la do svých budov. Program začne
v patnáct hodin, kdy slavnostně za-
hájíme prodej společného před-
platného,“ přibližuje ředitel Národ-
ního divadla moravskoslezského
Jiří Nekvasil a dodává: „Doufám,
že celé náměstí bude tak jako loni
žít divadlem.“

Tituly jako Zlatý kolovrat, Z po-
hádky do pohádky, Šíleně smutná
princezna naznačují, že úvodní
část programu bude patřit dětem,
které se mohou těšit na ukázky
z úspěšných pohádkových předsta-
vení Divadla loutek
Ostrava a na vy-
stoupení žáků ba-
letního a operního
studia Národního
divadla moravsko-
slezského.
V dalším bloku se divadelním fa-

nouškům představí se svými ukáz-
kami jednotlivé soubory Národní-
ho divadlamoravskoslezského, Di-
vadlo Petra Bezruče a Komorní scé-
na Aréna. V rámci doprovodného
programu zahrají divákům také
dvě divadelní kapely – Bandaband
aApatyka z řad hercůKomorní scé-

ny Aréna a Divadla Petra Bezruče.
Program završí promítání na stěnu
divadelní budovy ve 20.30 hodin,
kdy si diváci užijí přímý přenos
muzikálového vystoupení Národ-
ního divadla moravskoslezského.

„Koncert, o jehož dramaturgii
se postaral Michael Prostějovský,
věnujeme všem, kteřímají rádimu-
zikály. Divákům můžeme slíbit to
nejlepší a nejzajímavější z našeho
současného repertoáru,“ láká na
program šéf operety amuzikálu Pa-
trick Fridrichovský. „Chystáme
také několik překvapení a dopředu

prozradím, že jedním z nich bude
premiéra ukázky z připravované-
ho muzikálu Ostrov pokladů skla-
datele Borise Urbánka a libretisty
Tomáše Vůjtka. Určitě si každý na-
jde to své, někdo nádherné muzi-
kálové árie, jiný oblíbené sólisty či
atraktivní hosty. Dobrý muzikál se
hraje na Broadwayi, na West Endu
– a věříme, že i v Ostravě. A proto:
Jdeme k vám, tak přijďte všichni!“

Mezi mimořádnými muzikálo-
vými hosty nebudou chybět ani
hvězdy jako Jitka Zelenková a To-
máš Savka.
Mimo hlavní program nedaleký

klub Atlantik nabídne zpestření
v podobě show oblíbeného Diva-
dla improvizace.
Vstup na program je volný

a bude se odehrávat za každého po-
časí.

Divadelníci obsadí náměstí a představí novinky
Na své si v neděli přijdou jak dětští diváci, tak příznivci muzikálů, pro které bude připravena ukázka z Ostrova pokladů

S končícím létem vyjdou
ostravská divadla ven, aby
diváky pozvala do svých budov.
Jiří Nekvasil, ředitel NDM


