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MUZIKÁL PĚT LET ZPĚT JE NA CD 

Soubor opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského vydal CD s komorním muzikálem 

Jasona Roberta Browna Pět let zpět (The Last Five Years). Dílo z roku 2001 se s úspěchem hraje 

v našem malém Divadle „12“ od září 2019. Na CD zpívají Martina Vlčková a Tomáš Savka, doprovázejí 

muzikanti souboru pod vedením Marka Prášila. Muzikál vypráví o lásce spisovatele a herečky. Každý 

z protagonistů přitom předkládá divákovi svůj pohled na vztah, který se rozpadl. Ona vypráví od konce, on 

vztah popisuje od začátku. CD vzniklo přímo v nahrávacím studiu divadla a koupit jej lze pouze v hlavní 

pokladně NDM nebo v e-shopu divadla (cena 299 Kč). Muzikál je stále na repertoáru a zájem diváků o něj je 

velký. V rolích alternují Klára Jelínková a Tomáš Novotný. Tomáš Savka získal v roce 2020 za výkon v roli 

spisovatele Jamieho úzkou nominaci na Cenu Thálie, Martina Vlčková za ztvárnění role herečky Cathy 

dostala od členů poroty nominaci širší. 

 

CD vzniklo za finanční podpory Moravskoslezského kraje. 

 
 

 

 

 

ATELIÉR PŘI NDM NABÍZÍ SENIORŮM CYKLUS PŘEDNÁŠEK O MUZIKÁLU 

Dne 22. září zahájí Ateliér při NDM opět živou Akademii třetího věku a nabídne seniorům cyklus 

přednášek. Setkání se seniory se budou konat každé dva týdny vždy ve středu od 10.00 hodin a tento 

„školní rok“ bude věnován historii světového muzikálu. Ve slavnostním sále v Divadle Jiřího Myrona si  

s účastníky bude povídat dramaturgyně souboru a překladatelka muzikálů Hana Nováková. Informace a 

přihlášky lze najít na webu divadla v sekci Ateliér a extra nebo na mailu atelier@ndm.cz nebo 

daniela.jirmanova@ndm.cz. Zvýhodněné ceny platí pro věkovou skupinu 55+. 

http://www.ndm.cz/
mailto:atelier@ndm.cz
mailto:daniela.jirmanova@ndm.cz
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Ateliér při NDM připravuje i další programy cílené (nejen) na starší generaci – například velké oblibě se těšil 

Seňor Klub. Živá setkání s emeritními umělci NDM začnou v Divadle „12“ opět v říjnu. V době lockdownu se 

senioři operativně přesunuli do online prostoru a i tam probíhala pravidelná setkání na různá témata, byť 

v užším kruhu. 
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