Městské kulturní středisko Tachov
náměstí Republiky 85, 34701 Tachov

Abonentní zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni roku 2019
22.03.19

Nabucco
Král Ubu

12.04.19

Iris

03.05.19

Antigona

07.06.19

Šelma sedlák

27.09.19

Zkrocení zlé ženy

18.10.19

Modrovous

15.11.19

Idomeneo

20.12.19

Velké divadlo – 8 představení
lóže dvoumístná I. balkon 3 648 Kč
lóže třímístná přízemí, I. balkon 4 992 Kč
lóže čtyřmístná I. balkon 6 336 Kč
přízemí 1. – 5. řada 1 712 Kč
přízemí 6. – 11. řada 1 456 Kč
I. balkon 1. – 4. řada 1 568 Kč
II. balkon 1. – 4. řada 1 400 Kč

NABUCCO * Giuseppe Verdi
Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského
zajetí, sbor Židů v této opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury.
KRÁL UBU * Alfred Jarry * činohra
Alfréd Jarry je významný francouzský dramatik, považovaný za předchůdce absurdního divadla. Pro vzpouru proti dobovým
konvencím vyvolala premiéra Krále Ubu v roce 1896 skandál, ale hra se dodnes udržela na repertoáru. U nás byly slavné zejména
inscenace Osvobozeného divadla a Divadla na zábradlí v režii Jana Grossmana.
IRIS * Pietro Mascagni
Pietro Mascagni je milovníkům opery znám především svou operou Sedlák kavalír. Napsal jich ovšem patnáct a většina z nich se dnes
hraje jen výjimečně.
ANTIGONA * Sofokles * činohra
Síla Sofokla, dramatika antického Řecka, spočívá v moudrosti postoje k životu, dramatické sevřenosti a v básnickém jazyce. Na rozdíl
od jiných velikánů své doby nejsou hybatelem děje bohové, ale člověk. Námět čerpal Sofokles z legend o bájném městě Théby.
ŠELMA SEDLÁK * Antonín Dvořák
V operní tvorbě Antonína Dvořáka patří jeho pátá opera Šelma sedlák dnes k neprávem opomíjeným. Libreto k této komické opeře,
jejíž děj se odehrává na Domažlicku v 18. století, napsal Josef Otakar Veselý.
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY * Jan Kučera * balet
„Kdo lepší recept zná, jak zkrotit saň, ať mi jej řekne! Budu vděčen zaň.“ Tak vyhlašuje Petruccio svůj originální plán, jak získat
oddanost i lásku nezvladatelné Kateřiny.
MODROVOUS * Michel de Ghelderod * činohra
Středověk zná několik výjimečných milostných legend. Tristan a Isolda se nerozlučně spojí v objetí až v hrobě. Romeo a Julie se
osudově minou ve smrti. V Modrovousovi drtí smrt v dlani lásku hned od začátku.
IDOMENEO * Wolfgang Amadeus Mozart
Mozartův Idomeneo zahajuje řadu skladatelových mistrovských oper. Byl komponován pro Mnichov, kde měl 29. ledna 1781 svou
světovou premiéru.

platba dopravy 2019 po 8. zájezdu V8 20. 12. splatnost do 31. 12. 2019

