
Aleš Honus

Už šestým rokem vyjdou herci
všech ostravských kamenných
divadel do ulic, aby upozornili
veřejnost na to, že končí divadel-
ní prázdniny a začíná nová sezó-
na. Akce s názvem Jdeme za vá-
mi se uskuteční stejně jako loni
na náměstí Msgre Šrámka v ne-
děli odpoledne.

Vrcholem programu bude ve-
černí projekce muzikálového
koncertu za zeď Divadla Jiřího
Myrona. Vstup na akci bude
zdarma a konat se bude za kaž-
dého počasí. 

„Program začne v patnáct ho-
din, kdy slavnostně zahájíme
prodej společného předplatné-
ho,“ řekl Právu ředitel Národního
divadla moravskoslezského Jiří
Nekvasil.

Úvodní část programu bude
patřit těm nejmenším. Děti se
mohou těšit na ukázky z pohád-
kových představení Divadla lou-
tek Ostrava, vystoupení žáků ba-
letního a operního studia NDM
nebo si zatančit streetdance s Pa-
trickem Ulmanem. A pro ty úpl-
ně nejmenší bude připraven dět-
ský koutek.

V dalším bloku se všem diva-
delním fanouškům představí se
svými ukázkami jednotlivé sou-
bory Národního divadla morav-
skoslezského, Divadlo Petra

Bezruče a Komorní scéna Aréna.
V rámci doprovodného progra-
mu zahrají divákům také dvě di-
vadelní kapely z řad herců Ko-
morní scény Aréna a Divadla
Petra Bezruče.

Program bude završen ve
20.30 hodin. „Prostřednictvím
nočního promítání na fasádu Di-
vadla Jiřího Myrona zažijí diváci
přímý přenos muzikálového kon-
certu souboru opereta/muzikál

NDM,“ tvrdí mluvčí NDM Mar-
cela Bednaříková.

„Koncert, o jehož dramaturgii
se postaral Michael Prostějovský,
věnujeme všem, kteří mají rádi
muzikály. Divákům můžeme slí-
bit to nejlepší a nejzajímavější
z našeho současného reperto-
áru,“ tvrdí nový šéf souboru ope-
reta/muzikál Patrick Fridrichov-
ský.

„Chystáme také několik pře-

kvapení a dopředu prozradím, že
jedním z nich bude premiéra
z připravovaného muzikálu Os-
trov pokladů skladatele Borise
Urbánka a libretisty Tomáše
Vůjtka. Určitě si každý najde to
své, někdo nádherné muzikálové
árie, jiný oblíbené sólisty či
atraktivní hosty. Dobrý muzikál
se hraje na Broadwayi, na West
Endu a věříme, že i v Ostravě,“
říká Fridrichovský.

Ostravští herci zahájí sezónu v ulicích

V ostravských ulicích budou moci lidé v neděli potkávat herce, zpěváky i baletky (snímek je z loňska).
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