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První inscenací, kterou uve-
de v premiéře Národní divadlo
moravskoslezské v nové sezó-
ně, bude hudební zpracování
několika balad ze slavné Erbe-
novy sbírky Kytice. 

Uvedením nové zpěvohry
s hudbou Pavla Helebranda záro-
veň oslaví své dvacáté výročí
Operní studio Národního divad-
la moravskoslezského, které se
na tvorbě nového jevištního díla
podílí.

„Operní studio NDM vzniklo
v polovině 90. let jako naprostá
česká rarita. Tento soubor nav-
štěvují děti a mladí lidé ve věku
od šesti do 18 let, kteří pod ve-
dením své sbormistryně studují
sborové výstupy i sólové role
v hudebně dramatických insce-

nacích mateřského divadla. Tím-
to způsobem získávají základní
pěvecké, herecké a pohybové do-
vednosti, které pak uplatňují pří-
mo na divadelním jevišti,“ připo-

míná mluvčí divadla Marcela
Bednaříková.

Operní studio vede od svého
založení Lenka Živocká. Dětský
soubor se za dvacet let své exis-
tence podílel na nastudování té-
měř osmi desítek inscenací.

Nová inscenace Kytice s hud-
bou Pavla Helebranda představí
postupně několik částí rozsáhlé

Erbenovy sbírky. V prologu za-
zní zhudebněná báseň Kytice, je-
jíž verše si může zazpívat i obe-
censtvo. Dále budou následovat
balady Vrba, Vodník a Zlatý ko-
lovrat. Inscenaci završí hororová
balada Svatební košile, která ply-
nule převede příběh do epilogu
inscenace.

„V Erbenových verších je ob-
sažen život od kolébky po hrob.
Život ve společenství, příroda
v proměnách ročních období, ráz
naší krajiny a fantastičnost a hu-
debnost vyvěrající z nás sa-
mých,“ říká skladatel Pavel Hele-
brand, který inscenaci i režíruje.

V hlavních rolích inscenace
budou účinkovat nejenom sou-
časní a bývalí členové Operního
studia NDM, ale také pěvečtí só-
listé Jana Kurečková, Petra Lan-
gerová, Hana Fialová, Jarmila

Hašková, Dagmar Mimrová. Jan
Drahovzal a také herec Ivan Dej-
mal a další hosté.

V představení vystoupí také
Pěvecký sbor města Klimkovic.
„Členové tohoto sboru vystupují
při všech obřadných událostech,
kterými jsou pohřeb, svatba ne-
bo mše. Do inscenace vnášejí au-
tentickou atmosféru venkovské-
ho prostředí. Erbenovy příběhy
tak lidem vypráví společenství li-
dí z různých generací a s různou
divadelní zkušeností. Společen-
ství, které je pro projekty Pavla
Helebranda typické a které vždy
působí velkou silou,“ říká dra-
maturgyně inscenace Tereza Po-
godová.

Premiéra mimořádné hudební
inscenace Kytice se koná v nedě-
li 14. září od 16 hodin v Divadle
Jiřího Myrona.

Operní studio oslaví dvacetiny Kyticí

V Erbenových verších
je obsažen život
od kolébky po hrob

Pavel Helebrand,
režisér inscenace

Připravovaná inscenace má podmanivou atmosféru.
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