TISKOVÁ ZPRÁVA
95. sezóna v NDM – sezóna mimořádných projektů! Jaká bude ta 96.?
V Ostravě 30. 6. 2014
Národní divadlo moravskoslezské má za sebou velmi úspěšnou divadelní sezónu,
během které uspořádalo hned několik mimořádných projektů. Nachystána je také sezóna
následující, v historii Národního divadla moravskoslezského již 96.
Hned počátkem roku 2014 vstoupilo NDM do projektu Rok české hudby 2014,
jehož celorepublikové scénické zahájení se uskutečnilo dne 7. ledna 2014 na scéně Stavovského
divadla právě představením inscenace Mirandolina v nastudování ostravské opery. Z dalších akcí
k tomuto projektu stojí za připomenutí šestihodinový maraton oslavující dílo Antonína Dvořáka
pod názvem Dvořákovský písňový maraton, premiéra opery Čertova stěna, která získala
pozitivní kritické ohlasy i na 56. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl,
a jarní operní víkend, který byl součástí Evropských operních dnů. Výčet akcí není zdaleka
konečný: „Dá se říci, že je to také jediné z českých divadel, které se v letošním roce výrazněji
zapojilo do projektů Rok české hudby a Evropské operní dny,“ zveřejnil ve svých recenzích server
Opera Plus.
Rok české hudby 2014 také předznamenaly dvě baletní inscenace: Návraty domů, ojedinělý
baletní večer 3 skladatelů – 3 skladeb – 3 choreografií s živou hudbou, a Balady, vášnivé taneční
drama s hudbou a zpěvem Zuzany Lapčíkové. Činohra bezesporu zaujala své diváky novou hrou
režiséra a dramatika Davida Jařaba Za vodou (Dokud nás smrt…). Hra vychází z reálných osudů
obyvatel Hlučínska, a proto byl Hlučínsku věnován také rozsáhlý doprovodný program, který dostal
název Za vodou je Prajzká. Nebývalému diváckému zájmu se těší představení inscenace souboru
operety/muzikálu Edith a Marlene, která diváci pravidelně odměňují potleskem ve stoje. Vrcholem
sezóny pak bylo 2. bienále festivalu současné opery NODO, které opět potvrdilo svou výjimečnost
minimálně evropského rozsahu.
V polovině měsíce června 2014 také uplynulo přesně 120 let od slavnostního otevření Národního
domu, jedné ze dvou scén dnešního Národního divadla moravskoslezského, Divadla Jiřího Myrona:
„V polovině června roku 1894, před 120 lety, byl slavnostně otevřen Národní dům, nejstarší kulturní
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stavba v našem městě. Místo, kde se přes různé jeho proměny hraje divadlo 120 let, budova,
která šest desetiletí (tedy polovinu své existence) nese jméno Divadlo Jiřího Myrona. Věřím,
že číslo 120 bude i šťastným číslem divadelní sezóny 2014/2015,“ uvedl ředitel NDM Jiří Nekvasil.
V 96. sezóně bude opera NDM pokračovat v oslavách české hudby premiérou opery Leoše
Janáčka Výlety páně Broučkovy i v dramaturgické linii „Operní hity 20. století“, a to uvedením
jednoho z nejobtížnějších operních děl Ohnivý anděl. Činohra představí dvě české premiéry,
a to Večeři v režii šéfa činohry Petera Gábora a nově vznikající Odsun!!! v režii Ivana Buraje,
který navazuje na volnou trilogii her vyjadřujících se k regionálním i evropským palčivým
problémům. Unikátní baletní triptych Návraty domů bude stále stěžejním projektem baletu. Dále
chystá balet tři premiéry, dvě pohádky – Sněhurku a sedm trpaslíků a Popelku a složený baletní
večer, ve kterém se spojí duchovní hudba J. S. Bacha s mistrovským dílem Carla Orffa, Carmina
burana & Barocco. Operetu a muzikál čeká premiéra české klasiky Kytice K. J. Erbena
v autorském zpracování skladatele Pavla Helebranda: „Inscenace vzniká u příležitosti oslav
20. výročí založení Operního studia NDM, které pod vedením Lenky Živocké dosáhlo mimořádných
úspěchů,“ přibližuje šéfka operety a muzikálu Gabriela Petráková a k další české premiéře muzikálu
Sunset Boulevard dodává: „Inscenovat muzikál Sunset Boulevard na českém jevišti patřilo léta
do kategorie nesplnitelných snů. Jeden z nejlepších titulů Andrewa Lloyda Webbera je skvělým
příběhem o slávě i jejím stínu. Datum 19. února slibuje být opravdovým svátkem muzikálového
divadla.“
Tradiční zahájení sezóny ostravských divadel se uskuteční opět na náměstí Msgre Šrámka
(před Divadlem Jiřího Myrona) 31. srpna 2014 v 15 hodin.

Marcela Bednaříková
Tisková mluvčí a PR
NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
příspěvková organizace statutárního města Ostrava
Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava
GSM: +420 774 997 516
E-mail: marcela.levickova@vasedivadlo.cz
www.ndm.cz

