TISKOVÁ ZPRÁVA
NDM naděluje o Vánocích zážitky: Jesličky svatého Františka, CD HANA/EDITH
a představení o vánočních svátcích i na Silvestra!
V Ostravě 7. 12. 2016
Letošní Vánoce budou ve znamení divadla a Národní divadlo moravskoslezské připravilo
hned několik možností, jak udělat radost svým blízkým. Na repertoár NDM se naposledy
vrací hra se zpěvy Jesličky svatého Františka, těsně před Vánocemi vyjde CD s názvem
HANA/EDITH – nejznámější šansony Edith Piaf v kouzelném podání nositelky Ceny Thálie
Hany Fialové a orchestru operety/muzikálu pod taktovkou Marka Prášila – a obě divadla
nabídnou představení od 25. až do 31. prosince!
Nadešel adventní čas, který je pro mnohé diváky tradičně spojován s divadlem. Advent je doba
radostného očekávání, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání. Zapomeňte na předvánoční
shon, přijďte se vánočně naladit – NDM pro vás hraje každou adventní neděli.
TŘETÍ ADVENTNÍ NEDĚLE – 11. prosince 2016
10.30 hodin JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA – opera v Divadle Antonína Dvořáka – rodinné vstupné
16.00 hodin JESLIČKY SVATÉHO FRANTIŠKA – opera v Divadle Antonína Dvořáka – rodinné vstupné
19.00 hodin PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM – činohra ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka
ČTVRTÁ ADVENTNÍ NEDĚLE – 18. prosince 2016
19.00 hodin MŮJ BOJ (Mein Kampf) – činohra v Divadle Jiřího Myrona
19.00 hodin MOSKVA → PETUŠKY – činohra v Divadelním klubu Divadla Jiřího Myrona

Pro rodiny s dětmi je opět na repertoáru zařazena vánoční hra se zpěvy Jesličky svatého
Františka, která se stala tradiční součástí ostravských Vánoc. Dílo Pavla Helebranda, které se
v uplynulých letech setkalo s velkým ohlasem diváků, budete moci v letošním roce zhlédnout
v Divadle Antonína Dvořáka již 10. prosince v 18.30 hodin, 11. prosince v 10.30 a v 16.00 hodin
a během třetí adventní neděle 21. 12. v 10.00 a v 18.30 hodin. „Hra je inspirována příběhy
a událostmi ze života svatého Františka z Assisi. Aby lidem přiblížil noc Božího narození, postavil
František v italském Grecciu první jesličky. Tak se stal zakladatelem oblíbené tradice, jež se udržuje
až do našich dnů,“ uvádí produkční projektu Ilona Kučerová. Hra, v níž František (Petr Sýkora)
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a jeho bratři bojují proti nástrahám samotného ďábla (Juraj Čiernik), vychází z poetiky lidového
divadla, a proto jí nechybí humor, napětí a překvapivá rozuzlení. Roli sv. Kláry zpívají sopranistky
Veronika Holbová a Simona Mrázová, zlého Sedláka Pepinna hraje Roman Vlkovič. Celý příběh
prostupuje melodická, emotivní hudba v živém provedení sólistů, vícehlasého sboru (Operní studio
NDM) a komorního orchestru (operní orchestr NDM). V inscenaci účinkují děti i dospělí a je určena
obecenstvu od pěti až do sta let a letos se objeví na repertoáru NDM již naposled!
Představení je realizováno v produkci Ilony Kučerové ve spolupráci s NDM a Kulturní Ostravou, z. s., za finanční
podpory statutárního města Ostravy, krajského úřadu Moravskoslezského kraje, městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz, společnosti Ingeteam, a. s., dále je podpořeno Nadací ČEZ.

Těsně před Vánocemi – 16. prosince 2016 – vyjde nové CD s názvem HANA/EDITH! Na konci
„roku Edith Piaf“ (100 let od narození) se tak budete moci zaposlouchat do nejznámějších šansonů
Edith Piaf v kouzelném podání nositelky Ceny Thálie Hany Fialové a orchestru operety/muzikálu
pod taktovkou Marka Prášila. „Dne 29. prosince pak během představení Edith a Marlene
proběhne také slavnostní křest CD s programem,“ dodává Marek Prášil. CD bude k zakoupení
v předprodeji NDM, během představení inscenace Edith a Marlene a také na internetu
www.stylton.com.
Řada diváků si také oblíbila návštěvu divadla během vánočních svátků. Národní divadlo
moravskoslezské bude otevřeno od 25. do 31. prosince 2016! Sérii letošních „zimních“ představení
odstartuje pohádkový balet Louskáček. Louskáček patří ke stálicím klasického i neoklasického
repertoáru baletních souborů, přesto jeho obliba u dětských i dospělých diváků stále vzrůstá. Příběh
vypráví o kouzlu Vánoc, které proměňuje lidi v pohádkové bytosti, toužící po idylickém
dobrodružství. Vše je jen sen v krásné sváteční atmosféře Štědrého večera.
Mezi letošní silvestrovská představení budou patřit inscenace Je úchvatná! a Ples v opeře.
25. prosince 2016
16.00 hodin LOUSKÁČEK – balet v Divadle Antonína Dvořáka – rodinné vstupné
16.00 hodin ŠPANĚLSKÁ MUŠKA – činohra v Divadle Jiřího Myrona
26. prosince 2016
16.00 hodin JE ÚCHVATNÁ! – činohra v Divadle Antonína Dvořáka
16.00 hodin JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona
– rodinné vstupné
27. prosince 2016
18.30 hodin PRODANÁ NEVĚSTA – opera v Divadle Antonína Dvořáka
18.30 hodin DONAHA! (Hole dupy) – činohra v Divadle Jiřího Myrona
28. prosince 2016
18.30 hodin JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT FILIPA – činohra v Divadle Antonína Dvořáka
18.30 hodin KISS ME, KATE (Kačenko, pusu!) – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona
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29. prosince 2016
18.30 hodin LOUSKÁČEK – balet v Divadle Antonína Dvořáka – rodinné vstupné
18.30 hodin EDITH A MARLENE – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona
30. prosince 2016
18.30 hodin ROBERTO DEVEREUX – opera v Divadle Antonína Dvořáka
18.30 hodin VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ – činohra v Divadle Jiřího Myrona
31. prosince 2016
16.00 hodin JE ÚCHVATNÁ! – činohra v Divadle Antonína Dvořáka
16.00 hodin PLES V OPEŘE – opereta/muzikál v Divadle Jiřího Myrona

Také o letošních Vánocích mají příznivci divadla možnost potěšit své blízké a darovat zážitek
– darovat divadlo. Národní divadlo moravskoslezské připravilo speciální Zimní předplatné,
vánoční dárkové vouchery a vstupenky na konkrétní představení v dárkovém balení.
Více informací na www.ndm.cz v záložce „VSTUPENKY“ v sekci „VÁNOCE 2016“.
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