co je ND+
OBSAH

ND+ … buďte s námi divadlu blíž!

co je ND+ .................................................... 1
společné formáty a akce .................... 2–3
balet ..................................................... 4–11
činohra …........................................... 12–23
laterna magika ................................ 24–29
opera ................................................. 30–35
národní jinak …………………………...... 36–43
prohlídky divadla ............................. 44–45
kontakty ............................................ 46–47
mecenášský klub .................................. 48

I v letošní sezoně 2017/2018
se můžete pod touto značkou účastnit
nejrůznějších doprovodných programů
a speciálních akcí.
Balet, Činohra, Laterna magika a Opera
Za všechny umělecké soubory
připravujeme rozmanitá „plus“
k vašim diváckým zážitkům.
Diskutujte s tvůrci, ptejte se dramaturgů,
nechte své děti i sebe hravě naladit
na představení během tvůrčí dílny,
nahlédněte do zákulisí, odhalte
na jevišti kouzla Laterny magiky,
zkuste pod vedením lektorů napsat divadelní hru nebo recenzi na představení,
po boku sólistů Baletu ND si zatančete
na baletním sále, vyzkoušejte si baletní
kostýmy nebo špičky nebo se naučte
správně používat hlas…
Přehled všech druhů doprovodných
programů právě držíte v rukách.
Věříme, že si vyberete a že společně
budeme divadlu blíž!
Aktuální termíny a další informace najdete
na webových stránkách www.ndplus.cz
a na facebook.com/narodnidivadloplus.
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společné formáty
DRAMATURGICKÉ ÚVODY

Nechte se dramaturgy a lektory Národního
divadla uvést do kontextu dané inscenace.
Půl hodiny před začátkem představení
se dozvíte zajímavosti o autorovi, jeho době
a tvorbě, o scénografii, dramaturgickém pojetí
či režijní koncepci daného titulu.
Je dobré vědět více!
Dramaturgický úvod je ke vstupence zdarma,
rezervace míst není nutná.
Všechny aktuální termíny najdete přehledně
na webových stránkách Národního divadla,
v sekci ND+.

SETKÁNÍ S TVŮRCI

Setkejte se osobně s tvůrci Národního divadla –
po generálních zkouškách a vybraných představeních. Tvůrci Národního divadla jsou otevření dialogu s vámi, našimi diváky! Ptejte se na
to, co vás zajímá, podělte se o váš divácký zážitek. Vaše postřehy a názory jsou pro nás důležité! Těšíme se na společný dialog.

SPECIÁLNÍ AKCE

V průběhu celé divadelní sezony pro vás připravujeme tematicky zaměřené programy, při kterých zažijete umělecké soubory či naše divadelní
budovy trochu jinak. Speciální akce jsou tu právě
pro vás – přidejte se!
S doprovodnými programy se připojujeme
k mezinárodním i domácím kulturním akcím:
Noc divadel
Mezinárodní den divadla
Pražské veže
Na den pod zem
Mezinárodní den tance
Noc s Andersenem
Noc literatury
Den dětí
Zahájení a zakončení sezony
Oslava adventu

ND CAFÉ

Víte, že se v kavárně na Nové scéně můžete
osobně setkat s našimi umělci a tvůrci?
V neformální atmosféře si u šálku kávy popovídáme s režiséry, herci, tanečníky, pěvci,
choreografy, dramaturgy, skladateli a dalšími
inscenátory o aktuálním dění v divadelním světě
u nás i za hranicemi. Vybíráme pro vás zajímavá
témata, která se dotýkají všech souborů ND.
Budeme rádi i za vaše podněty a přání, s kterými
hosty byste se chtěli setkat.
Noc divadel

2

3

balet

BALETNÍ DÍLNY I.
Balet nás baví
Vivat Čajkovskij
Tutu je balerína
BALETNÍ DÍLNY II.
Co se děje za oponou
Sněhová královna
Marná opatrnost
Timeless
PRO ŠKOLY
Dancer do škol
HOVORY S…
KLUB PŘÁTEL BALETU
6
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balet
BALETNÍ DÍLNY I.
Balet nás baví

Máte rádi svět tance, jeho osobité prostředí,
obdivujete výkony tanečníků a chtěli byste
se přiblížit tomuto světu? Jestliže ano – pak
jsme upřímně rádi, že ho máme s kým sdílet.
Přejeme si, aby vás toto umění nadchlo, aby
tanec bavil i vás… Seznamte se obecně s baletem prostřednictvím předních sólistů Baletu
ND během specifických baletních dílen.
Nutná předchozí rezervace.

Tutu je balerína

Dílna věnovaná baletu z hlediska kostýmu, jeho
historie a vývoje. Budeme se věnovat konkrétním
kostýmním návrhářům, ukážeme si na tanečních
ukázkách, jak kostým vzniká, co ho inspiruje,
ovlivňuje – ale i omezuje. V neposlední řadě si
i vy zkusíte vytvořit svůj vlastní kostýmní návrh.
Samozřejmě se setkáte s našimi předními
sólisty a zatančíte si.

Vivat Čajkovskij

Víte, co se stalo v roce 1888, jak souvisí cukrovinky s baletem, jestli je Odetta bílá, nebo černá,
zda v Labutím jezeře vystupuje Vodník a co je to
divertissement či tanec národů? Zažijete rekonstrukci světové premiéry baletu Labutí jezero,
povíme vám, jak to bylo s návštěvou Čajkovského v Praze a proč jsou tři Čajkovského balety
považovány za pilíře tohoto oboru.
Znáte baletní řeč?
Toto gesto sděluje: Jsem královna ...

Vánoční strom na dílně Vivat Čajkovskij
... budeš spát.
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balet
BALETNÍ DÍLNY II.
Co se děje za oponou

Poodhalíme tajemství přípravy konkrétního
baletního představení, vysvětlíme, ukážeme
a zkusíte si sami… Pochopíte, o čem je titul,
na který se chystáte do divadla. Setkáte se
s předními sólisty Baletu ND, zažijete atmosféru baletního sálu.

Sněhová královna

Víte, jakou vášeň měl Andersen? Jak se Sněhovou královnou souvisí Kamenný kvítek? Uvidíte
tančit nejen Sněhovou královnu, ale i dva vlky,
zkusíte se naučit chorovod a nezmrznout pod
pohledem Sněhové královny. Dozvíte se, jaké
existují taneční notace, ukážeme vám – jak se
podle nich tančí. Vyrobíte si svou vlastní Sněhovou královnu.

Marná opatrnost

Připravte se na zhlédnutí baletu Marná opatrnost, jehož historie spadá až do roku 1789.
Patří sláma k baletu? Jak se tančí v dřevácích?
Umí tančit slepice? Živé zvíře na jevišti? Humor
k baletu patří stejně jako virtuózní variace –
Marná opatrnost z různých úhlů pohledu
a na vlastní kůži.

Timeless

Představíme si osobnosti choreografie George
Balanchina a Glena Tetleyho, uvedeme vás do
kontextu. Seznámíme vás s pojmem neoklasika,
a to samozřejmě hlavně díky tanečním ukázkám
v podání předních sólistů Baletu ND. Zabývat
se budeme i Svěcením jara, které nabízí mnoho
témat a symbolů.

PRO ŠKOLY
Dancer do škol

Co mne čeká? Jaké mám v životě šance?
Je umění součástí mého života? Obstojí děti
v konfrontaci s těmito otázkami? Proto se Balet
ND rozhodl zapojit do projektu s názvem Dancer
do škol. Ve spolupráci s kinem Lucerna a producentem a držitelem práv k filmu Dancer v ČR
a SR MILOSH Ltd. nabízíme školním třídám
možnost zhlédnout úspěšný dokumentární
film Dancer o ukrajinském tanečníkovi Sergeji
Poluninovi (v kině Lucerna). Následovat bude
netradiční interaktivní workshop v prostorách
Baletu ND.

Je umění součástí vašeho života? Dancer do škol.
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Sněhová královna z papíru

balet
HOVORY S …
Předpremiérová komponovaná setkání na Nové
scéně s choreografy, sólisty či známými osobnostmi baletního světa, při kterých rozhovory
o tanci a běžném životě střídají působivé taneční
ukázky.
Vstup na Hovory s… je zdarma.

KLUB přátel BALETU

Balet nás opravdu baví
Klub přátel baletu je otevřen všem fanouškům
bez rozdílu věku, které tanec skutečně inspiruje a zajímá. Budeme vám pravidelně posílat
newsletter – čímž získáte informace nejen
o dění v Baletu ND, ale také přehled o doprovodných akcích (dozvíte se o slevách, nasazených
představeních, baletních dílnách, seminářích
a dalších projektech).
Registrujte se na: balet@narodni-divadlo.cz
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/cs/
balet/nas-bavi

Jak vypadají originální kostýmní návrhy?
Baletní dílna Tutu je balerína.
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Kontakt:
MgA. Kateřina Hanáčková
P. R. Baletu Národního divadla
a divadelní lektorka
T: +420 224 902 527
M: +420 773 759 391
balet@narodni-divadlo.cz
k.hanackova@narodni-divadlo.cz
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činohra
DOPROVODNÉ PROGRAMY
K INSCENACÍM
Videowalk Play Maeterlinck
ND talks
O hodinu dřív
TVŮRČÍ DÍLNY
PŘED PŘEDSTAVENÍM
TVŮRČÍ DÍLNY
O DIVADLE V DIVADLE
Divadlo? Divadlo!
Národní hoří!
WORKSHOPY A KURZY
Být slyšet!
Napiš hru!
Zpívejme a capella
Vašima očima
SPECIÁLNĚ PRO PEDAGOGY
Tahák (pro učitele)
Metodické workshopy
Partnerská škola Činohry ND
ANGLICKÉ TITULKY V ČINOHŘE
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činohra
DOPROVODNÉ PROGRAMY
K INSCENACÍM

ND talks

Videowalk Play Maeterlinck

ND talks jsou další příležitostí k otevřenému
dialogu. Jde o diskuze nad tématy, kterými
se zabývají inscenace Činohry ND. V ND talks
tak nabízíme prostor pro řešení společenských
i uměleckých otázek, prostor k výměně názorů
mezi odborníky, laickou veřejností, teoretiky
i aktivními tvůrci. Aktuální termíny ND talks
najdete na webu ND+.

Zhluboka se nadechněte, zavřete oči a vstupte
do těla Maurice Maeterlincka. Rozhlédněte se
kolem sebe. Co vidíte?
Videowalk Play Maeterlinck je dobrodružná
cesta Stavovským divadlem. Zapůjčíme vám
sluchátka a tablet, a vy se samostatně vydáte
na putování divadlem. Interaktivní formát umožňuje volit si trasu a utvářet tak vlastní příběh.
Videowalk se odehrává v hledišti, foyer
a zákulisí Stavovského divadla a je určen
divákům od 10 do 99 let.
Koná se pouze před představením Modrý pták.

O hodinu dřív
Hodinu před začátkem představení jsou zváni
všichni diváci, kteří se chtějí dozvědět o dané
inscenaci, zkoušení, tvůrcích, autorovi a jeho
divadelní hře, či to, na co není během dramaturgických úvodů dostatek času. Prostor tak dostanou i obrazové materiály, ukázky překladů nebo
vzácnosti z archivu ND, setkáte se s dramaturgem, popřípadě jeho hosty.

Videowalk Play Maeterlinck

O hodinu dřív
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činohra
TVURČÍ DÍLNY PŘED PŘEDSTAVENÍM

TVŮRČÍ DÍLNY O DIVADLE V DIVADLE

Komu byste potřeli víčka Pukovým kvítkem?
Jak těžké je odpouštět milované Manon?
A co byste dělali na místě Maryši?

Divadlo? Divadlo!

Před návštěvou činoherních titulů se hravým
způsobem seznámíme s tématy a motivy konkrétní divadelní hry a společně se naladíme
na návštěvu představení. Dílny jsou určeny
především pro studenty středních a vysokých
škol, jsou ke vstupence na představení zdarma
a konají se dopoledne, či před představením
přímo v divadle.
Manon Lescaut
Sen čarovné noci
Mlynářova opička
Jsme v pohodě
Krvavá svatba
Maryša
Faust

Co se děje v divadle přes den?
Proč si herci přejí „zlom vaz“?
A jak se vlastně dělá divadlo?
V této tvůrčí dílně nahlédneme hravou a zážitkovou formou do divadelního provozu. Nejprve vás
čeká prohlídková hra po Stavovském divadle,
na zkušebně se pak dozvíte o divadelních profesích, které jsou divákovu oku leckdy skryté
a sami si ledasco vyzkoušíte. Jaký pocit asi zažívá herec před diváky? Na co všechno musí myslet režisér? Kdo je to scénograf? A za jak dlouho
stihnete bezchybně provést přestavbu scény?
Tvůrčí program pro školy a zvídavé diváky ve
věku 8 až 13 let. Dílny objednávejte na:
tvucidilny@narodni-divadlo.cz

Tvůrčí dílna Divadlo? Divadlo!
Tvůrčí dílna před představením Sen čarovné noci
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činohra
Národní hoří!

WORKSHOPY A KURZY

Jak to bylo se sbírkou na Národní divadlo?
Proč se v divadle nesmí pískat?
A proč se nepodařilo požár uhasit?
Užijte si dějepis divadelně! Přímo v prostorách
historické budovy si hravou formou přiblížíme některé události z doby založení, stavby
a vyhoření Národního divadla. Vstoupíme do rolí
vlastenců a slavnostně položíme základní kámen. Setkáte se s F. Palackým, s prvním ředitelem divadla J. N. Maýrem i s jedním nešťastným
hasičem. Co přesně se tehdy dělo? V tvůrčí dílně
si děti formou her upevní vědomosti o Národním
divadle a v improvizacích zažijí učivo na vlastní
kůži. Vhodné pro 5. – 7. ročníky základních škol
a pro rodiny s dětmi.

Být slyšet!
Stává se vám, že při mluvení cítíte nepříjemné
pnutí nebo vám dokonce hlasivky vypoví službu?
Co všechno se na vašem hlase a dechu odráží
a jak s tím pracovat, si můžete na vlastní kůži
vyzkoušet pod vedením hlasové lektorky, dabérky a pedagožky DAMU MgA. Evy Spoustové.
Praktický přístup během workshopu vám
umožní, abyste se lépe seznámili se svým
hlasem a naučili se o něj pečovat tak, aby
vám co nejdéle dobře sloužil.

Napiš hru!
Zapojte se do kurzu tvůrčího psaní pro začínající
i pokročilé dramatiky. Kurz nabízí seznámení
s různými přístupy a technikami psaní divadelních her, dále práci na rozvoji vlastní tvorby,
hledání vlastního způsobu psaní, vlastních
témat. Pod vedením dramaturgyně Mgr. Markéty
Bidlasové se budete během pravidelných setkání
zabývat tématy: Dialog. Jazyk. Postava. Situace.
Příběh. Téma.

Tvůrčí dílna Národní hoří!
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Workshop Být slyšet!

činohra
Zpívejme a capella!

SPECIÁLNĚ PRO PEDAGOGY

Lidský hlas je skvělým nástrojem a ke zpívání
v našem workshopu dalších nástrojů netřeba!
Zpěv je radost a zpěv ve velké skupině o to větší.
To vám potvrdí i Eva Vrbková, herečka, která
workshop Zpívejme a capella! vede. Společně
rozezníme všechny hlasy, najdeme jejich jedinečnost a tu využijeme pro společný, nezaměnitelný mnohohlas.
Předchozí zkušenosti netřeba, aktuální termíny
najdete na webu ND+.

Tahák (pro učitele)
Pojďme společně do divadla, tentokrát ale bez
žáků a studentů! Nejprve se před představením
setkáte s dramaturgem dané inscenace, nebo se
dozvíte – a případně si lehce vyzkoušíte – jakými
doprovodnými programy k dané inscenaci chceme divadlo přiblížit mladé generaci. Po představení nabízíme možnost přátelského posezení
v divadelní kavárně.

Vašima očima

Metodické workshopy

O divadle lze psát, mluvit a hlavně – společně
ho zažít. Ve dvou setkáních a jedné společné návštěvě představení se budeme zabývat (vašimi)
různými pohledy na divadlo i tím, co všechno
lze hodnotit a jak napsat recenzi. Pod vedením
divadelní lektorky a dramaturgů Činohry ND
se podíváme společnýma očima na vybraný titul
z aktuálního repertoáru.
Pro diváky ve věku 15–99let.

Byli jste s žáky v divadle a nejste si jisti, jak
společný zážitek se třídou reflektovat? Z tohoto
setkání učitelů s divadelní lektorkou si odnesete
několik tipů a základních metod, jak lze s mladou
generací přemýšlet o divadle a jejím divadelním
zážitku. Workshop se koná v podvečerních
hodinách a navazuje na něj společná návštěva
představení.
Chcete být v obraze a dozvědět se o speciálních
nabídkách pro školy mezi prvními?
Napište si o zasílání newsletteru pro pedagogy.

Zpívejme a capella!
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Tahák (pro učitele)

činohra
Partnerská škola Činohry ND

Nebaví vaše studenty povinná četba?
Víte, kolik znalostí z fyziky je potřeba
během každého představení?
Chcete u žáků podpořit suverénní projev
na veřejnosti?
Propojte výuku s divadelním světem! Partnerství
školy a Činohry ND umožní napříč všemi ročníky
absolvovat tvůrčí dílny, setkání s tvůrci, návštěvy
zákulisí či speciální projektový den. Partnerství
trvá jeden školní rok a jeho náplň je na vzájemné
domluvě a možnostech obou stran. Účastnit se
mohou základní i střední školy, kritériem pro
účast je motivace a podpora vedení školy.
Přihlášky a informace na uvedených kontaktech.

ANGLICKÉ TITULKY V ČINOHŘE

Máte anglicky hovořící známé či příbuzné, nebo
si jen chcete vychutnat Shakespeara v originále?
Vybraná představení uvádíme s anglickými
titulky! Termíny najdete v programu ND
a na webu ND+.
Sen čarovné noci
Pýcha a předsudek
Modrý pták
Maryša
Noční sezóna
Na moři zírám nahoru
Faust
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Kontakt:
MgA. Daniela von Vorst
divadelní lektorka
Tvůrčí dílny ND a programy ND+
M.: +420 603 796 996
E.: tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
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laterna
magika

TVŮRČÍ DÍLNY
PŘED PŘEDSTAVENÍM
Vidím nevidím
Malý princ
Podivuhodné cesty Julese Verna
SEZNAMTE SE, LATERNA
SETKÁNÍ S TVŮRCI CUBE
STUDIO NOVÉ SCÉNY/
LIDÉ V POHYBU
26
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laterna magika
TVŮRČÍ DÍLNY PŘED PŘEDSTAVENÍM

SEZNAMTE SE, LATERNA

Hodinu před začátkem se nejmladší diváci
(a jejich doprovod) hravým způsobem naladí
na představení Laterny magiky tak, aby si poté
užili podívanou všemi smysly. S pomocí fantazie
se přeneseme na tajuplný ostrov a potkáme
kapitána Nemo, objevíme nové planety, které ani
Malý princ ještě nenavštívil, nebo se zkusíme
vcítit do nevidomé holčičky Agátky, jejíž příběh
pak uvidíte na jevišti.
Dílny jsou ke vstupence na představení zdarma,
nutná předchozí rezervace.

Jak těžké je sladit filmovou projekci s herci
na jevišti?
Co se stane, když se omylem zamění přední
projekce za zadní?
Dokážete odhalit „neviditelného“ herce
tzv. černého divadla?

Vidím nevidím
Podivuhodné cesty Julese Verna
Malý princ

Přijďte se seznámit s Laternou magikou!
Doprovodný program je určený všem zvědavým
divákům. Umožníme jim totiž nakouknout tzv.
do kuchyně tohoto multimediálního divadla.
Seznámíme vás s některými technickými principy Laterny magiky a společně přímo na jevišti
odhalíme i pár divadelních kouzel.
Doprovodný program je určený dětem i dospělým a je ke vstupence zdarma.
Koná se po vybraných představeních
Vidím nevidím a Kouzelný cirkus.

Tvůrčí dílna před představením Malý princ

Seznamte se, Laterna
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laterna magika
SETKÁNÍ S TVŮRCI CUBE
Po vybraných představeních nabízíme divákům
setkání s tvůrci. Tento model jsme si vyzkoušeli
u inscenace Cube ve fázi work in progress
a v besedách dál pokračujeme. Setkání mají
svá plus pro obě strany – pro tvůrce znamenají
cennou zpětnou vazbu, pro diváky možnost porozumět jejich záměrům. Jste srdečně zváni.

STUDIO NOVÉ SCÉNY / LIDÉ V POHYBU
Pravidelné lekce současného i klasického tance
pro veřejnost.
Stálými lektory Studia NS budou od ledna 2018
přední tanečníci a pedagogové Laterny magiky
Pavel Knolle a Nataša Novotná.
Rozvrh Studia Nové scény
Úterý–Čtvrtek, 17.30–18.45
ÚT: moderna pro začátečníky a mírně pokročilé
ST: moderna pro mírně pokročilé a pokročilé
ČT: lekce baletu pro všechny
Pro aktuální informace o konkrétních lekcích
a lektorech sledujte
facebook.com/novascenastudio/
Kontakt Studia Nové scény
Sandra Malisová
M: +420 732 116 383
E: s.malisova@narodni-divadlo.cz
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Kontakt:
MgA. Daniela von Vorst
divadelní lektorka
Tvůrčí dílny ND a programy ND+
M.: +420 603 796 996
E.: tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
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opera

DRAMATURGICKÉ ÚVODY
OPERA NÁS BAVÍ
PŘÍPITEK PŘED PREMIÉROU
KLUB PŘÁTEL OPERY
POPRVÉ V OPEŘE
AUTOGRAMIÁDY
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opera
DRAMATURGICKÉ ÚVODY
PŘED PŘEDSTAVENÍM
Půl hodiny před začátkem představení se
dozvíte zajímavosti o autorovi a jeho divadelní
hře, opeře či baletu, o současné inscenaci, které
vám představí dramaturg či lektor Národního
divadla. Rezervace není nutná, dramaturgický
úvod je ke vstupence zdarma.

PŘÍPITEK PŘED PREMIÉROU
Diskuze nabízejí setkání diváků se sólisty
a uměleckým týmem, kteří operním příznivcům
představí novou premiéru a prozradí zajímavosti
ze zákulisních příprav. Vstup je volný a otevřen
široké veřejnosti. Diskuze se konají zhruba týden
před každou operní premiérou.
O aktuálních termínech informujeme též
na Facebooku Opery.

OPERA NÁS BAVÍ
Cyklus je připraven podle stejnojmenné knihy
a televizního seriálu pro rodiny s dětmi. Interaktivním a zábavným způsobem představuje v každém díle jednu výraznou skladatelskou osobnost
a také dobu, ve které žila, či kdo ji inspiroval
ke komponování.

KLUB PŘÁTEL OPERY
Sdružuje všechny operní nadšence a fanoušky
i ty, kteří se o světe opery touží dozvědět více.
V rámci klubu pravidelně pořádáme besedy
s umělci, prohlídky divadla i jiné mimořádné
aktivity souboru Opery.
Členství je zdarma.
Více informací naleznete na stránkách Opery
Národního divadla v sekci Klub přátel Opery.

Opera nás baví

Klub přátel Opery na prohlídce divadla
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opera
POPRVÉ V OPEŘE
Posláním projektu Poprvé v opeře je zprostředkovat studentům středních škol nezapomenutelné hudebně-vizuální zážitky z operních představení a rozvíjet u nich zájem o tento divadelní
žánr. Součástí programu je vždy lektorský úvod
před představením. Po samotném představení
studenti napíší recenzi a my pak vybrané zveřejníme na webu či na Facebooku Opery.

AUTOGRAMIÁDY
Po vybraných představeních nabízíme unikátní
možnost setkat se přímo s umělci! Nechte si
podepsat či se vyfoťte s Jeníčkem a Mařenkou
nebo se samotnou Rusalkou!

Opera nás baví
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Kontakt
Bc. Mili Losmanová
PR & marketing Opery Národního divadla
a Státní opery
M: +420 773 204 820
E: m.losmanova@narodni-divadlo.cz
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národní
jinak
FOTO-KVÍZ
NÁRODNÍ STOPOVAČKA
ANEB NAJDI QR KÓD
SNÍDANĚ V DIVADLE
TAJEMSTVÍ FASÁD
DIVADELNÍ ABECEDA
HAPTICKÁ STEZKA
ZÁKOUTÍ ARCHIVU
PROHLÍDKY DIVADLA
Pro veřejnost
Pro MŠ
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národní jinak
Rádi si hrajete a jste zvědaví? Chcete mít volnost
a sami se rozhodnout, kdy a na jak dlouho se do
hry ponoříte? Tak právě pro vás jsme připravili
nové materiály, které hravou formou přibližují
Národní divadlo v nečekaných souvislostech.
Ke stažení zdarma na webových stránkách
Národního divadla v sekci ND+.

FOTO-KVÍZ
Znáte dobře budovy Národního divadla, kolem
kterých možná denně procházíte? Krása celku
je mnohdy skrytá v detailu. Hravý foto-kvíz vám
umožní poznat fasády budov nově a zblízka.

NÁRODNÍ STOPOVAČKA
ANEB NAJDI QR KÓD

SNÍDANĚ V DIVADLE
Napadlo vás někdy, jaké je to posnídat v historické budově Národního a Stavovského divadla
v době, kdy se divadlo teprve probouzí? V tomto
případě se může váš sen stát skutečností.
Připravili jsme pro vás nový zážitkový formát
setkání s divadlem. Snídaně bude vždy zaměřená na určité téma, které se váže k divadlu,
divadelním epochám, profesím a osobnostem.
Společný čas strávíme v rozhovoru s přizvanými hosty, zapojíte se do předčítání dobových
textů, které dokreslí atmosféru. A po snídani
se projdeme ztichlým divadlem. Přehled aktuálních témat a termínů naleznete na stránkách
Národního divadla v sekci ND+.

Pro hru je potřeba mít vlastní smartphone
s datovým připojením a nainstalovanou aplikaci
čtečka QR kódů. Hledejte ukryté schránky
s kódy, podobně, jako je tomu u hry geocaching.
Dozvíte se informace o různých moderních
technologiích, které v Národním divadle již
několik let fungují.

Snídaně v divadle

Foto-kvíz
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národní jinak
TAJEMSTVÍ FASÁD
komentované prohlídky
Většina z nás bezpečně pozná budovu Národního
nebo Stavovského divadla na fotografii. Jako celek. Na fasádách historických budov ale můžeme
objevit velké množství zajímavých detailů.
Co jednotlivé symboly představují a proč architekti zvolili právě ten či onen? A o čem nám fasády ještě mohou vyprávět? Podívejte se s námi na
známé budovy zblízka. Divadelním kukátkem!
K zapůjčení divadelního kukátka a audiosystému
je potřeba mít u sebe občanský průkaz.
Délka prohlídky: max. 90 minut.
Omezení: osoby s dioptrickými brýlemi by
měly mít zkušenost s používáním buď kukátka,
či dalekohledu. Vstupenky na prohlídky je možné
objednat přes webový portál Národního divadla
či zakoupit v pokladnách ND.

DIVADELNÍ ABECEDA
V divadle je zapotřebí velká spousta zručných
a schopných lidí, kteří se společně podílejí na
jedinečném zážitku, jenž si diváci odnesou
z divadelního představení. Vydejte se s námi
po stopách profesí, jež jsou oku diváka běžně
skryté, ale pro chod divadla důležité. Navštívíme
je v jejich pracovnách a dílnách. A společně tak
sestavíme profesní divadelní abecedu.
Počet míst je z provozních důvodů omezen.

ZÁKOUTÍ ARCHIVU
Věděli jste, že za zdmi bývalého Anenského
kláštera na Starém Městě jsou uloženy listinné
poklady Národního divadla? V klidu a tichu se
zde třídí, zakládá, vyhledává a bádá. Zajímá vás,
co všechno lze v archivu nalézt? Jak se jednotlivé dokumenty uchovávají a kteří lidé si je sem
chodí prohlížet a zkoumat? Přijďte se tedy podívat! Jednou měsíčně vám archiváři Národního
divadla odpoví na vaše zvídavé otázky, vezmou
vás mezi police, otevřou zásuvky, obálky a ukáží
ten či onen významný dokument. Vzhledem k velikosti archivu je počet míst omezen na 10 osob.
Prohlídka trvá 60 minut.
Aktuální termíny a odkaz na vstupenky naleznete na webových stránkách ND+.

Tajemství fasád
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národní jinak
HAPTICKÁ STEZKA
speciální program pro nevidomé
či osoby se zrakovým postižením
Víte o tom, že vedle Národního muzea máme
nejrozsáhlejší sbírku bust osobností, tzv.
pantheon, které jsou spjaty s ideou, vznikem
a existencí Národního divadla? Díky nápadu
konzervátorky Petry Daňhelové vznikla unikátní
haptická stezka. Nevidomí a zrakově postižení
mají možnost doslova si „osahat“ slavné osobnosti české kultury a historie. Autorka vybrala
busty rozličného sochařského pojetí tak, aby
haptická stezka byla skutečným hmatovým
zážitkem se všemi vjemy. Busty jsou posazeny
na soklech, jsou ošetřeny, zabezpečeny proti
pádu a opatřeny cedulkou v braillově písmu –
na ní je jméno osobnosti a autor (sochař).
Autorka sestavila dva okruhy bust, které je
však možné kombinovat a variovat, což je
schopna ušít na míru zájemcům.
Program je určen pro organizované skupiny.
Forma a čas prohlídky se sjednává po dohodě
s lektorkou.
Délka programu: min. 60 minut.

Haptická stezka
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Kontakt:
Lenka Hubáčková
lektorka doprovodných programů
M: +420/773 475 991
E: l.hubackova@narodni-divadlo.cz
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prohlídky divadla
PROHLÍDKY DIVADLA
Pro veřejnost

Chcete si připomenout pohnutou historii vzniku
První stálé scény českého divadla, navštívit interiéry Národního nebo Stavovského divadla?
Využijte komentovaných prohlídek.
Pro organizované skupiny dospělých, seniorů,
žáků, studentů nabízíme prohlídky i našich
dalších divadelních scén.
Časy prohlídek vždy přizpůsobujeme aktuálnímu
provozu a vytížení divadla.
Bližší informace najdete na stránkách
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/prohlidky

Prohlídky divadla pro MŠ
Nově jsme pro naše nejmenší diváky připravili
poutavou prohlídku historické budovy Národního
divadla.
Procházka „zlatou kapličkou“ trvá cca 45 minut.

Kontakt:
Národní divadlo a Nová scéna
Sylvana Šoleová
M: +420 778 449 535
E: s.soleova@narodni-divadlo.cz
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Stavovské divadlo
Vladislava Bruderová
M: +420 778 449 536
E: v.bruderova@narodni-divadlo.cz
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kontakty
Tvůrčí dílny ND
Doprovodné programy ND+
MgA. Daniela von Vorst
divadelní lektorka
T: +420 603 796 996
E: tvurcidilny@narodni-divadlo.cz

Prohlídky pro skupiny
v Národním divadle
a na Nové scéně
Mgr. Sylvana Šoleová
T: +420 224 901 506
M: +420 778 449 535 /po–pá/
E: s.soleova@narodni-divadlo.cz

Lenka Hubáčková
lektorka doprovodných programů
T: +420 773 475 991
E: l.hubackova@narodni-divadlo.cz

Prohlídky pro skupiny
ve Stavovském divadle
Vladislava Bruderová
T: +420 224 902 231
M: +420 778 449 536 /po-pá/
E: v.bruderova@narodni-divadlo.cz

P. R. Baletu Národního divadla
MgA. Kateřina Hanáčková
T: +420 224 902 527
M: +420 773 759 391
E: k.hanackova@narodni-divadlo.cz

P. R. Opery Národního divadla
Bc. Mili Losmanová
T: +420 224 901 852
M: +420 773 204 820
E: m.losmanova@narodni-divadlo.cz
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mecenášský klub ND
Děkujeme, že přispíváte i na to,
čemu se netleská…
Mecenášský klub Národního divadla navazuje
na tradici mecenášství, které bylo po dlouhá
staletí fungujícím principem české společnosti
a které stálo u samotného vzniku Národního
divadla – jedinečné umělecké instituce
a symbolu národní identity.
Ve své dnešní podobě sdružuje klub mecenášů milovníky kultury a umění, především toho
divadelního, a vytváří pro své členy možnosti
kulturního vyžití. Mecenáši pak objevují to, co
běžným divákům zůstává skryto…
Máte-li chuť aktivně se účastnit dění na naší
první scéně, nahlédnout do zákulisí a ještě více
se přiblížit divadlu, vstupte mezi mecenáše…
těšíme se na vás!

Kontakt:
Mgr. Eva Sochorová
T: +420 224 901 556
M: +420 731 603 641
E: e.sochorova@narodni-divadlo.cz
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Fotografie:
Martin Divíšek, Jakub Fulín, Hana Smejkalová,
Marie Tučková, Eliška Vocelová a archiv ND.
Grafická úprava:
Veronika Homolová

www.ndplus.cz
facebook.com/narodnidivadloplus
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