
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTOVÝCH DIVADELNÍCH PÓDIÍ 
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LOĎ KOMEDIANTŮ/Muzikál 
Jerome David Kern 
14. února 2018 
 

NABUCCO/Opera 
Giuseppe Verdi 
11. října 2017 
 SNĚHURKA/Opera 

Nikolai Rimskij-Korsakov 
8. listopadu 2017 

FAVORITKA/Opera 
Gaetano Donizetti 
14. března 2018 
 

KOUZELNÁ FLÉTNA/Opera 
Wolfgang Amadeus Mozart 
13. prosince 2017 

PIKOVÁ DÁMA/ Opera 
Petr Iljič Čajkovskij 
11. dubna 2018 

DON QUIJOTE/Balet 

Ludwig Minkus 
10. ledna 2018 

POPELKA/Opera 
Gioacchino Rossini 
9. května 2018 



  

 

 
 
 
Vážení diváci, 
 
pro letošní sezónu jsme pro vás připravili výběr toho nejlepšího 
ze světových divadelních pódií. Představení v HD kvalitě na 
velkém filmovém plátně po celý rok. Program je sestavený ze 
záznamů atraktivních titulů různých žánrů a můžete se těšit na   
operu, balet, či muzikál.  Zavedeme Vás do   předních světových 
divadel, jako je např. Teatro alla Scala Milano, Opera National 
de Paris,  Opera Roal de Wallonie, San Francisco Opera, Wiener 
Staatsballet Vienna a dalších věhlasných divadelních scén. 
 

Nabídka obsahuje 8 atraktivních titulů a můžete se těšit na 
záznamy oper NABUCCO, SNĚHURKA, KOUZELNÁ FLÉTNA, 
FAVORITKA, PIKOVÁ DÁMA, POPELKA, muzikál LOĎ 
KOMEDIANTŮ a balet DON QUIJOTE. 
 
Promítáme každou druhou středu v měsíci. Začátky představení 
jsou vždy od 18:00 hodin. Vstupné 220,- Kč / pro seniory a ZTP 
170,- Kč / pro děti do 18 let 120,- Kč.  
 
 
 

 
 
 

www.citadela-litvinov.cz 

 



 
 
11. října 2017 
NABUCCO / Giuseppe Verdi   
Opera Royal de Wallonie 
 

Nabucco je dramatická opera o čtyřech dějstvích. Její děj je odvozen z biblického 
příběhu o zajetí Židů - odehrává se v Babylónu a v Jeruzalémě zhruba v 6. století 
před naším letopočtem. Vášnivá hudba díla, pojednávající o osvobození Židů z 
babylonského zajetí, plně korespondovala s náladou italského národa, usilujícího 
o osvobození z rakousko-habsburské moci a o sjednocení Itálie. 
Do popředí vycházejí i další témata – milostný trojúhelník Ismaela a dvou sester – 
Feneny a Abigail, touha po moci nebo zajímavý vývoj mocnářské postavy 
Nabucca. 

 
Délka záznamu:  2 hodiny, 40 minut 
Zpíváno v originálním znění (v italském jazyce) s českými titulky v obraze. 
 
 
 

8. listopadu 2017 

SNĚHURKA / Nikolai Rimskij-Korsakov  
Opéra National de Paris 
Sněhurka se narodila ve starých dobách mýtického království cara Berendeje, 
vzniká svazkem bohyně Vesny s Dědou Mrázem. Ochraňována svými rodiči před 
žárlivým bohem Slunce Yarilem, jež slíbil přehřát její srdce, pokud se zamiluje a 
dospěje, je její osud svěřen lesnímu skřítkovi. 
Deset let po jejím vzniku, Rimsky-Korsakov napsal: „Kdokoli, kdo se nezamiluje do 
Sněhurky, nerozumí mé práci ani mě samotnému.“ Toto mistrné poetické dílo 
oblíbené slovanské literatury „Sněhurka“ přináší na scénu kouzelnou fantazii o 
lásce a mýtické obnově. 
 
Délka záznamu: 4 hodiny,  20 minut (včetně dvou přestávek v délce 25 minut) 
Zpíváno v originálním znění (v ruském jazyce) s českými titulky v obraze. 

 
 



 
 
13. prosince 2017 

KOUZELNÁ FLÉTNA / Wolfgang Amadeus Mozart  

Teatro alla Scala, Milano 
 
Kouzelná flétna je posledním Mozartovým jevištním dílem. Skladatel se v ní vrací 
k formě singspielu, zpěvohry s mluvenými dialogy. V této fantastické opeře se 
pohádkové a komické prvky snoubí s moudrou filosofií a symbolikou tajuplného 
zednářského hnutí, jehož byl Mozart členem. Nechte se unést příběhem lásky 
prince Tamina a princezny Paminy, kteří překonají všechny překážky a zkoušky na 
cestě za společným štěstím.  
 
Délka záznamu: 2 hodiny,  53 minut 
Zpíváno v originálním znění (v německém jazyce) s českými titulky v obraze 
 

 

 
 
10. ledna 2018 

DON QUIJOTE / Ludwig Minkus  
Wiener Staatsballet, Vienna 
 

Minkusův komicky laděný balet Don Quijote podle románu Miguela Cervantese je 
jedním z nejpopulárnějších titulů světového baletního odkazu. Hlavní dějová linie 
milostného příběhu o zakázané lásce Kitri a Basila se prolíná s líčením fantaskního 
světa Dona Quijota, který se vydal hledat společně se svým věrným Sanchem 
Panzou rytířská dobrodružství. Komediální příběh se stává záminkou pro 
nádherné, temperamentní taneční dílo. Prosluněné Španělsko, hudba Ludwiga 
Minkuse a především strhující tance dají vyniknout klasické virtuózní technice. 
 
Délka záznamu: 2 hodiny 

 

 
 



 
 
14. února 2018 

LOĎ KOMEDIANTŮ/ Jerome David Kern  
San Francisco Opera 

      

Opravdovou klasikou amerického hudebního divadla je tento příběh života na 
Mississippi mezi lety 1880 až 1920. Muzikál vypráví dojemnou love story se silnou 
připomínkou hořkého dědictví rasismu.  
Velkolepý Jerome Kern-Oscar Hammerstein II boduje takovými klasickými 
písněmi, jako je „Ol ‚Man River,“ „Can’t Help Lovin’ Dat Man,“ „Make Believe“ 
and „You Are Love“. 
 
Délka záznamu: 2 hodiny, 24 minut 
Zpíváno v původním znění (v anglickém jazyce) s českými titulky v obraze 

 
 
 
14. března 2018 

FAVORITKA/ Gaetano Donizetti  
Bayerische Staatsoper, München 
 
Opera o čtyřech dějstvích, jejíž děj se odehrává ve Španělsku v roce 1340. 
Leonora, jejíž vztah s králem je odhalen, nalézá útěchu v opětované lásce 
klášterního novice Ferdinanda, který kvůli ní opouští život mnicha v Santiago de 
Compostela. Leonora si neuvědomuje dostatečně své postavení královi favoritky 
a dvojice se tak stává obětí konspiračního procesu mezi církví a státem, který 
nakonec popírá páru i naději na společnou budoucnost po smrti. 
 
Délka záznamu: 3 hodiny, 37 minut 
Zpíváno v původním znění (ve francouzském jazyce) s českými titulky v obraze 

 
 
 



 
 
11. dubna 2018 

PIKOVÁ DÁMA/ Petr Iljič Čajkovskij  
De Nationale Opera, Amsterdam 
 
Předposlední Čajovského opera vznikla na objednávku Mariinského divadla 
v Petrohradě. Pro námět se skladatel obrátil k literárnímu odkazu Alexandra 
Sergejeviče Puškina.  
Do původně romantického děje velké lásky s mystickou zápletkou, vnesl mistrnou 
psychologickou kresbu hlavních postav, které obdařil množstvím jak 
dramatických, tak lyrických hudebních pasáží. 
 

Délka záznamu: 2 hodiny, 15 minut 
Zpíváno v původním znění (v ruském jazyce) s českými titulky v obraze 

 
 
9. května 2018 

POPELKA/ Gioacchino Rossini  
Opéra national de Paris 
 
Jedno z nejhranějších děl mistra vrcholného belcanta Gioachina Rossiniho mělo 
premiéru 25. ledna 1817 v římském Teatro Valle. Příběh vychází ze stejnojmenné 
pohádky francouzského spisovatele Charlese Perraulta, vydané poprvé roku 1697 
ve sbírce Pohádky mé matky husy. Tak jako mnoho jiných, kteří se Perraultovou 
pohádkou inspirovali, vyprávějí Ferretti s Rossinim Popelku po svém, a nabízejí 
tak inscenátorům pestrou škálu situací od dojemných po komické, stejně jako 
vděčné typy postav s jejich skvělými hudebními čísly. Za všechny si připomeňme 
Popelčinu árii Nacqui all'affanno… Non più mesta, proslavenou mnoha světovými 
pěvkyněmi. 
 
Přibližná délka záznamu: 3 hodiny a 5 minut, včetně jedné přestávky 
Zpíváno v původním znění (v italském jazyce) s českými titulky v obraze 

 


