TISKOVÁ ZPRÁVA

Týdny divadlobraní nabídnou levnější vstupenky do ND
Národní divadlo pořádá na začátku letošní sezony tradiční akci TÝDNY DIVADLOBRANÍ.
Od 19. 8. do 8. 9. 2013 budou mít diváci možnost zajistit si vstupenky na libovolné zářijové
představení Národního divadla o celých 40 % levněji, než je běžné. Zcela mimořádně
je v nabídce i žádaná rodinná operní expedice Čarokraj, a to v termínech 27.– 29. srpna 2013!
Zvýhodněné vstupenky na balet, operu, činohru či Laternu magiku si mohou diváci zakoupit ve
všech pokladnách Národního divadla.
„Týdny divadlobraní připravujeme jako ochutnávku nové, již 131. sezony Národního divadla,“
říká Jan Burian, ředitel první scény. „Pro diváky je to zároveň příležitost, jak za velmi příznivé ceny
zhlédnout představení, jež jsou v jiných měsících beznadejně vyprodaná,“ dodává.
Kromě srpnového Čarokraje, inscenace tvůrčího týmu bratrů Petra a Matěje Formanových, čeká
na diváky v zářijovém programu mimo jiné Molièrova komedie Pán z Prasečkova s Václavem
Postráneckým v hlavní roli, Naši furianti s Miroslavem Donutilem a Jiřím Štěpničkou či Havlova
Zahradní slavnost – poslední činoherní premiéra minulé sezony.
Pro příznivce opery je připravena Smetanova slavnostní opera Libuše s Evou Urbanovou, dále
nesmrtelné Verdiho opery Aida, La traviata, Don Carlo či Trubadúr. Baletní repertoár pak mimo
jiné nabízí oceňované představení Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři či dětský pohádkový balet
Zlatovláska v režii Ondřeje Havelky.
Otevírací doba pokladen:
Pokladna ND v provozní budově (Ostrovní 1, Praha 1)
Pokladna v Rytířské (Rytířská 31, Praha 1)
Pokladna Státní opery (Wilsonova 4, Praha 1)

denně 10 – 18 hodin
denně 10 – 18 hodin
denně 10 – 18 hodin

Vstupenky v rámci Týdnů divadlobraní můžete zakoupit pouze v pokladnách Národního divadla
na všechna představení opery, činohry a baletu s výjimkou Sluhy dvou pánů;
nabídka neplatí na představení hostujících souborů.
Vstupenky není možné rezervovat; nabídka platí do vyprodání.

Více na www.narodni-divadlo.cz
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