
13. ROâNÍK FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA

PRAHA 13. ZÁ¤Í 2017 – 5. LISTOPADU 2017

Doprovodné akce
Festival Opera je prostorem pro setkávání – a to nejen 
v hledi‰tích divadel. Jednota hudebního divadla srdeã-
nû zve na besedy se zajímav˘mi osobnostmi ãeského
operního divadla. VSTUP NA VE·KERÉ DOPROVODNÉ
AKCE JE VOLN .̄

■ Pondûlí 25. záfií 2017, 16:00, Zku‰ebna v Provozní 
budovû ND

Povídání s… Jak se u nás Ïije primadonám II 

V roce 2011 si Radmila Hrdinová povídala s Marií Kobiel-
skou, Katarínou Jorda Kramoli‰ovou a Magdou Málkovou
nejen o tom, jaké je b˘t první dámou operního souboru. Po
‰esti letech na debatu navazuje s novou generací „prima-
don“ - besedovat pfiijdou Katefiina KnûÏíková, AlÏbûta Poláã-
ková a Lívia Obruãnik Vénosová.

■ Pátek 6. fiíjna 2017, 16:00, Zku‰ebna v Provozní 
budovû ND

Povídání s… Jifií Hefiman

S Jifiím Hefimanem si budeme povídat pfiedev‰ím o cestû,
po které vede brnûnskou operu. Budeme vyzvídat, jak se- 
stavuje reÏijní a inscenaãní plány, jak pracuje se souborem,
jaké vyhledává spolupracovníky. O jeho spolupráci s diri-
genty, zejména s Markem Ivanoviçem. O jeho pojetí operní
inscenace, o jevi‰tní imaginaci, o vytváfiení architektonic-
k˘ch, zvukov˘ch i dramatick˘ch prostorÛ. O velikosti, která 
k opefie patfií.

www.festival-opera.cz



■ Sobota 4. listopadu 2017, Divadlo D21, 
po odpoledním pfiedstavení operky Zob, zob, Zoban

Povídání s… Edvard Schiffauer

S Edvardem Schiffauerem si popovídáme o jeho nelehkém
Ïivotû: o obtíÏné a dlouhé cestû k hudbû, prokládané nej-
rÛznûj‰ími dûlnick˘mi profesemi, pÛsobení v ostravském
divadélku Waterloo, které ho na zaãátku normalizace pfii-
vedlo na osm mûsícÛ do vûznice na Borech, o ‰ikanû, kte-
rá následovala. Ale také o jeho vztahu k hudbû, pfiedev‰ím
psané pro dûti, o jeho pedagogickém pÛsobení, o sklad-
bách pfiedev‰ím pro divadlo. Prostû o nev‰edním osudu os-
travského muzikanta. Pfiipojí se také Ivan Binar, spolupra-
covník a spoluvûzeÀ, spisovatel a nûkdej‰í redaktor rádia
Svobodná Evropa, libretista opery Zob, zob, Zoban.

MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA

Ve dnech 27. – 30. záfií 2017 si mohou zájemci v prosto-
rách Nové scény Národního divadla ve ãtyfiiceti videobo-
xech individuálnû prohlédnout nûkolik desítek hudeb-
ních, taneãních a divadelních snímkÛ z celého svûta,
ktefií natoãili renomovaní reÏiséfii v prÛbûhu posledního
roku. Dále doporuãujeme z festivalového programu –
VSTUP VOLN¯:

■ âtvrtek 28. záfií 2017, 20:00, Nová scéna 
Pocta… ·tefan Margita

Premiérová projekce nového dokumentu âeské televize:
úspû‰nou kariéru i osobní Ïivot tenoristy ·tefana Margity
pfiibliÏuje reÏisér Martin Kubala. Pfii natáãení snímku pfieko-
nali filmafii vzdálenost del‰í neÏ sedm tisíc kilometrÛ: od
Ko‰ic, rodi‰tû operního pûvce, aÏ po New York, kde vystu-
poval v Metropolitní opefie. Po projekci bude následovat
diskuse s reÏisérem i ·tefanem Margitou.

■ Pátek 29. záfií 2017, 16:00, 
Národní divadlo – foyer na 1. balkónû   

Pocta… Václav Ka‰lík

Vzpomínka na v˘znamného reÏiséra, skladatele a dirigenta,
od jehoÏ narození letos uplynulo sto let. V roce 1945 spo-
luzakládal Divadlo 5. kvûtna, od roku 1948 byl kmenov˘m
reÏisérem Národního divadla a v˘raznû spoluurãoval podo-
bu ãeského operního divadla po následujících ãtyfiicet let,
pravidelnû reÏíroval také v zahraniãí. ReÏisér Tomá‰ ·imer-
da na základû materiálÛ z archivu âeské televize pfiiblíÏí
Ka‰líkovu televizní a filmovou tvorbu. Na komentovanou
projekci naváÏe vernisáÏ v˘stavy, kterou pfiipravilo Národní
divadlo ve spolupráci s Národním muzeem. 


