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TISKOVÁ ZPRÁVA 
OSTRAVA 9. března 2020 – aktualizace DIVADLO POD ROUŠKOU 
 
DIVADLO POD ROUŠKOU – projekt on-line vysílání záznamů inscenací Národního divadla 
moravskoslezského a hostů pokračuje dnes večer od 18:30 na kanálu YouTube slavným muzikálem Noc na 
Karlštejně. V Divadle Jiřího Myrona se režie před devíti lety ujala Gabriela Petráková. Poprvé tedy dnes 
uvedeme on-line záznam ucelené inscenace a poprvé také s úvodem natočeným speciálně v této době a pro 
tuto příležitost. Muzikály a operety budou uvádět Jan Vlas a Juraj Čiernik (vyplní i přestávky a pamatují také 
na videopozdravy členů souboru operety/muzikálu NDM). Pro on-line média zde i odkaz: 
https://youtu.be/ZP4HabzZPVI 
 
Pravidlem je, že vysíláme záznamy inscenací a dalších programů ve čtvrtek a v sobotu, aktuálně přidáváme 
úterky. Čas začátku vždy v 18:30 a přenos trvá pouze v reálném čase dané inscenace (to kvůli autorským 
právům, nyní vyjednáváme možnosti alespoň některá díla ponechat na YT déle).  
 
V sobotu 11. dubna odvysíláme záznam opery Bedřicha Smetany Tajemství, kterou v rámci smetanovského 
cyklu pro NDM nastudovali na jaře 2017 režisér Tomáš Studený a dirigent Jakub Klecker- ten také natočil 
úvodní slovo. Smetanovu operu stejný inscenační tým uvedl na začátku března v premiéře také 
v Jihočeském divadle – jen pár dnů před vyhlášením nouzového stavu. V úterý 14. dubna odvysíláme 
záznam koncertu ze slavnostního sálu Divadla Jiřího Myrona - Bach trochu jinak. Úvodní slovo bude mít 
ředitel NDM Jiří Nekvasil.  Koncerty budou poté ze sálu vysílány také živě. 
 
Konkrétní programy zveřejňujeme postupně na webu (www.ndm.cz) a sociálních sítích divadla. Zatím máme 
rozjednány inscenace do konce května – včetně atraktivních činoher, oper či operet, které už na repertoáru 
nejsou, ale těšily se velkému zájmu diváků. Balet NDM zajistil možnost zveřejnit některé moderní 
choreografie, ale DNES také natáčeli tanečníci své vlastní choreografie na různých místech Ostravy. 
Vytvořené byly mj. právě pro tuto dobu. Tančili (bezpečně!) i před ostravskou radnicí a potěšili vedení města 
i pracovníky magistrátu. Záznam všech choreografií zveřejníme ještě do konce dubna.  Během dubna 
pozveme diváky také do Divadla Antonína Dvořáka na netradiční procházku – zajdeme i do zákulisí nebo do 
prostor, kam běžně nesmějí ani umělci.  
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