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Prvním operním představením v Karlíně bude již toto úterý
Verdiho Nabucco
V Praze 9. září 2016
Národní divadlo nabídne v právě zahájené sezoně 95 operních představení v Hudebním
divadle Karlín. Jako první je na programu jedno z nejsugestivnějších děl, inspirované
biblickým námětem – Nabucco skladatele Giuseppe Verdiho, které zazní v úterý 13. září
2016 od 19.00. V titulní roli se představí barytonista Miguelangelo Cavalcanti a přední
sólisté a hosté Národního divadla: Jolana Fogašová, Veronika Hajnová nebo Peter
Mikuláš. Orchestr Státní opery a Sbor Státní opery zahraje a zazpívá pod taktovkou
dirigenta Richarda Heina.
Inscenaci režiséra Karla Němce přenesenou z budovy Státní opery, která je připravena na
generální rekonstrukci, zažijí diváci ve stejné scénografické a kostýmní výpravě jako při
premiéře v roce 1993. Rovněž obsazení nástrojových skupin v orchestru a složení sboru
bude respektovat hudební nastudování připravované původně pro Státní operu. Interiér
Hudebního divadla Karlín přispěje svou architekturou k bezprostřednějšímu kontaktu
mezi umělci a diváky a jeho novobarokní výzdoba strhne pozornost návštěvníka ihned, jak
do tohoto noblesního divadelního sálu vstoupí. „Hudební divadlo Karlín má mimořádnou
akustiku, což je zárukou silného diváckého a posluchačského zážitku,“ říká ředitel
Národního divadla prof. Jan Burian. U operních představení nebude použita akustická
amplifikace, jako je tomu u muzikálů.
Kromě Nabucca uvede Národní divadlo v Hudebním divadle Karlín i další Verdiho opery:
Rigoletto, La traviata a Trubadúr, dále Dvořákovu Rusalku v pohádkové režii Zdeňka
Trošky, Gounodova Romea a Julii, Humperdinckovu rodinnou operu Jeníček a Mařenka a
operetu Johana Strausse ml. Netopýr. V závěru sezony 2016/17 je na programu premiéra
Offenbachovy operety Orfeus v podsvětí v režii bratří Cabanů. „Pevně věřím, že prostory
karlínského divadla přijmou za svoje i naši operní diváci a že přilákáme i nové příznivce.
Program operních představení jsme vytvořili právě i s ohledem na očekávání stávajících
diváků karlínského divadla,“ říká ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Silvia
Hroncová.
„Po skvělém přijetí oper přenesených ze Státní opery do historické budovy Národního
divadla na konci srpna očekáváme po dobu rekonstrukce naší domácí scény stejně
nadšené přijetí i v Hudebním divadle Karlín. Všem návštěvníkům karlínského divadla přeji
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krásné a obohacující umělecké zážitky,“ dodává hudební ředitel Státní opery Andreas
Sebastian Weiser.
Hned ve středu 14. září 2016 bude Hudební divadlo Karlín patřit večernímu představení
Verdiho Rigoletta se Simonou Houda-Šaturovou, Martinem Bártou, Peterem Bergerem
nebo Janem Šťávou. Orchestr Státní opery poprvé povede jeho nový hudební ředitel
Andreas Sebastian Weiser.
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