TISKOVÁ ZPRÁVA
Úspěšná sezóna končí, divadelníci už chystají novou
V Ostravě 28. června 2013
Nová sezóna v Národním divadle moravskoslezském přinese personální změny v souborech
i výjimečné projekty. Jedním z nejvýraznějších bude koncert WAGNER GALA 15. listopadu v
multifunkční aule GONG. Prodej vstupenek byl právě zahájen.
Červnem končí mimořádně úspěšná sezóna, během které do Národního divadla
moravskoslezského například přibyly tři Ceny Thálie. Také stoupla návštěvnost, ovšem v plném
proudu už jsou přípravy na sezónu 2013/2014. Jedním z jejích vrcholů bude slavnostní koncert
WAGNER GALA, který nabídne výběr nejslavnějších scén z Wagnerových oper v exkluzivním
podání Evy Urbanové (soprán), Tomasze Konieczného (basbaryton), Českého filharmonického
sboru Brno a Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením Roberta Jindry. Ředitel NDM Jiří
Nekvasil uvádí: "Jde o unikátní projekt, na kterém opět spolupracují Janáčkův máj, Janáčkova
filharmonie Ostrava a Národní divadlo moravskoslezské, a to v rámci letošního celoročního projektu
WAGNER OSTRAVA 2013. Na galakoncertě zazní nejznámější árie z celého díla Richarda
Wagnera v podání Evy Urbanové a Tomasze Konieczného, takže si myslím, že po listopadové
derniéře Lohengrina půjde o opravdu výjimečný zážitek, umocněný jedinečným prostředím
GONGU."
Galakoncert se koná 15. listopadu 2013 v Multifunkční aule GONG, vstupenky už jsou v
prodeji na www.dkmoas.cz.
Nová sezóna bude zahájena v neděli 1. září už tradičně v centru města společnou akcí všech
ostravských divadelníků Jdeme za vámi, která se tentokrát nově odehraje na náměstí Msgre
Šrámka před Divadlem Jiřího Myrona. O týden později se pak otevřou dveře Divadla Antonína
Dvořáka všem návštěvníkům akce Přijďte k nám, která v rámci rozmanitého programu umožní
nahlédnout do jindy nepřístupných prostor.
Do sezóny 2013/2014 vstoupí ostravský balet s novou šéfkou Lenkou Dřímalovou, přicházející do
NDM z funkce umělecké šéfky Baletu Národního divadla Brno. Novými posilami činoherního
souboru jsou Aleš Bílík (alternuje například roli Tristana v inscenaci Tristan a Isolda) či Robert
Finta (např. Henry v muzikálu Fantom Londýna).
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