
OSTRAVA Ples v opeře, klasický
operetní titul Richarda Heuberge-
ra, připravilo na konec roku Národ-
ní divadlo moravskoslezské. Skvost
vtančí na prkna Divadla JiříhoMyro-
na 17. a 19. prosince.
Půvabné melodie v podání ra-

kouského skladatele Richarda Heu-
bergera se k divákovi dostaly po-
prvé v roce 1898. V Divadle na Ví-
deňce se tehdy uplatnila komediál-
ní zápletka i nejznámější melodie
Chambre séparée. Také ostravské
uvedení bude ve znamení zábavy.
„Chceme, aby si divák sedl do hle-

diště a na celý večer zapomněl, co
se děje kolem něj. Aby se nechal
unášet vábivou atmosférou snění
o francouzském městě plném hříš-
ného flirtování i nebeskéhomilová-
ní. Chceme strhnout divákovu fan-
tazii tak, aby se mu cestou domů
chtělo zpívat a tančit,“ říkají režisér-
ka Janka Ryšanek Schniedtová
a dramaturg Tomáš Vůjtek.
Představení bude mít spojitost

s Ostravou. Třeba postava paní Pal-
miry bude z Moravské Ostravy.

Bude si představovat Paříž jako
město snů, město lásky a hříchu.
„Na počátku 20. století si nechá vy-
ložit svůj noční snový zážitek podle
módní Freudovy psychoanalýzy.
Palmira se ve svém snu ocitla
i s manželem Teofilem a několika
příbuznými přímo v městě nad Sei-
nou. Během pobytu její neteři An-
dělce přítelkyně Markéta navrhne,
aby prověřily věrnost svýchmanže-
lů. Tajným psaníčkem je proto po-
zvou na ples v opeře, na který se
ale samy také vydají,“ uvádí jeden
z dramaturgů, Pavel Bár.
Pod taktovkou Karola Kevického

se představí plejáda oblíbených
herců a zpěváků ze souboru opere-
ta/muzikál. Diváci se mohou těšit
na účast Martiny Šnytové, Evy
Zbrožkové, Petera Svetlíka, Jana
Drahovzala, Libora Olmy či Roma-
na Haroka. Jako stálý host se před-
staví Josef Moravec a obsazení obo-
hatí známí činoherci Jan Fišar nebo
Veronika Forejtová. Zpívat bude
i Tomáš Savka či mladá sopranistka
Lenka Pavlovič.—Martin Jiroušek

Slavný Ples v opeře si
užijí diváci v Ostravě


