
Přijďte k nám – zvou divadelníci
Návštěvnický rekord v Národním divadle moravskoslezském: přes 200 tisíc diváků
Ostrava – Národní divadlo
moravskoslezské (NDM) za-
hajuje v těchto dnech už 97. se-
zonu. Do ní vstupuje s vyni-
kající bilancí – překonalo hra-
nici 200 tisíc diváků, poprvé v
historii NDM putovaly pres-
tižní Ceny Thálie do souboru
opereta/muzikál, nádher-
ných 120 let oslavila budova
Národního domu, kde dnes
sídlí Divadlo Jiřího Myrona,
svého dvacátého výročí se do-
čkalo také Operní studio NDM
a sezonu završil úspěch pů-
vodního muzikálu Národního

divadla moravskoslezského
Fantom Londýna, který získal
mimo jiné hlavní cenu Festi-
valu DIMF v Jižní Koreji

Počátkem měsíce září, kon-
krétně 6. září, je pro diváky
Národního divadla morav-
skoslezského připravena již
tradiční akce v režimu dnů
otevřených dveří Přijďte k
nám! Diváci se mohou těšit na
originální vystoupení, setká-
ní s umělci a rozpravy s umě-
leckými šéfy souborů. Napří-
klad soubor opereta/muzikál
představí kromě plánu na no-

vou sezonu také hlavní cenu,
kterou si přivezl z mezinárod-
ního muzikálového festivalu v
Jižní Koreji. Na diváky dále
čekají tradiční prohlídky zá-
kulisí s panem ředitelem a ko-
mentované prohlídky výroby
kostýmů. O zábavu a program
pro děti se v letošním roce po-
stará Ateliér pro děti a mládež
při NDM.

Soubor opery zahájí sezonu
inscenací opery Tři přání Bo-
huslava Martinů, kterou na-
váže na dramaturgickou kon-
cepci Operní hity 20. století.

„Tuto neobvyklou operu-film
uvedeme v nezkrácené verzi s
filmovou retrospektivou pro-
běhlých dvou jednání (reali-
zací filmových dotáček) i se
scénickou vizualizací symfo-
nické plochy Le Départ (Od-
jezd). Z historického hlediska
půjde o teprve třetí uvedení v
ČR,“ přiblížil inscenaci nový
hudební ředitel opery NDM
Jakub Klecker. V rámci pří-
prav premiéry vznikne také
řada doprovodných akcí, na-
příklad v Knihovně města Os-
travy a ve Fiducii. (hla)


