TISKOVÁ ZPRÁVA

24. 8. 2011

Divadlobraní: Do Národního divadla v září levněji!
Národní divadlo pořádá na začátku letošní sezony oblíbenou akci TÝDNY
DIVADLOBRANÍ.
DIVADLOBRANÍ. Od 25. 8 do 8. 9. 2011 budou mít diváci možnost zakoupit si
vstupenky na libovolné zářijové představení ND o celých 40 % levněji. Výhodné lístky
na balet, operu nebo činohru si bude možné koupit ve všech pokladnách Národního
divadla.
„Týdny divadlobraní, které jsme pořádali poprvé loni, měly u návštěvníků divadla
velký úspěch,“ říká Ondřej Černý, ředitel Národního divadla. „Kromě výrazných slev
hraje roli i fakt, že se diváci dostanou i na představení, která jsou jinak na dlouho
dopředu beznadějně vyprodaná,“ dodává.
V září uvádí ND mj. činoherní inscenace Zkrocení zlé ženy, Racek, Kupec benátský,
Konec masopustu, Být či nebýt, dále opery La traviata, Nápoj lásky, Prodaná nevěsta,
Aida, Únos ze serailu a baletní představení Baletománie a Svěcení jara.
Otevírací doba pokladen:
pokladen
Pokladna ND v provozní budově (Ostrovní 1, Praha 1)
Pokladna v Kolowratském paláci (Ovocný trh 6, Praha 6)

denně 10 – 18 hodin
denně 10 – 18 hodin

Vstupenky v rámci Týdnů divadlobraní lze zakoupit pouze v pokladnách Národního
divadla na všechna představení opery, činohry a baletu; nabídka neplatí na
představení hostujících souborů a Laterny magiky. Vstupenky není možné rezervovat;
nabídka platí do vyprodání.

Více na www.narodni-divadlo.cz
Další informace:
Ondřej Palouš
Christian VIP s.r.o.
Španělská 770/2, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 590 778
gsm: +420 731 409 435
e-mail: ondrej.palous@christian.cz
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