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l představení bez přestávky, Ù v italském originále s českými titulky, ÙÙ v českém znění s hudebními čísly v němčině

Zájezdy divadla: 5.11. Central Park West Ostrava, 8. a 9.11. Labutí jezero Prostějov, 12.11. Perly panny Serafínky Krnov,
25.11. Labutí jezero Tábor
Školní představení: 1.11. Petr a Lucie 10:00, 2.11. Sluha dvou pánů 10:00, 22.11. Noc na Karlštejně 10:00,
30.11. Tarzan - král džungle 10:00
Změny vyhrazeny. Aktuální program naleznete na www.moravskedivadlo.cz.
Předprodej na listopad zahájen 18. 9. 2018 v 9:00 hodin.

Zřizovatelem Moravského divadla Olomouc je statutární město Olomouc
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Navždy změnili dějiny pop music

Baletní soubor vyslyšel přání svých diváků, a tak
jsou tu opět The Beatles! Choreograf a režisér
Robert Balogh chce v nové inscenaci připomenout
jejich jedinečnost: hravost, šarm, pestrou muziku
a pozitivní pohled na svět. The Beatles jsou dodnes
nejznámější skupinou na světě. Jejich vliv na hudební historii byl nezměrný a počet prodaných desek
snad ani nelze zjistit. John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison a Ringo Starr – to jsou čtyři přátelé,
jejichž talenty zapadly ideálně do sebe. Počátkem
šedesátých let jejich jména v Anglii nikdo neznal.
O několik let později ležel nejslavnější kapele své
doby u nohou celý svět. Do života skupiny vstoupila
i kontroverzní Yoko Ono, která doslova očarovala
Johna Lennona a podnítila v něm mnohé výstřelky,
politickou angažovanost a pořádání mírových
happeningů. Nepřekonatelní „Brouci“ tak opět ožijí
na našem jevišti.
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Paul Pörtner

Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Do Moravského divadla se po mnoha letech vrací
detektivka a to ne ledajaká! Zavedeme vás do stylového kadeřnického salonu Splašené nůžky, který
se nachází v centru Olomouce a jehož majitelem
je poněkud výstřední kadeřník Tony Řezníček. Den
jako každý jiný nabere nečekané obrátky ve chvíli,
kdy je v bytě nad salonem zavražděna majitelka
domu, virtuózní klavíristka Isabela Czerna. Do
kadeřnictví záhy vtrhne policie a začne vyšetřovat
vraždu, kterou musel spáchat někdo z přítomných.
A protože důkazů je málo a atmosféra houstne, jsou
k vyšetřování vyzváni i sami diváci…
Splašené nůžky jsou detektivní komedií, která láme
divácké rekordy po celém světě. Původně psychologického dramatu Paula Pörtnera z roku 1963
se chopili američtí herci Bruce Jordan a Marylin Abramsová, kteří hru předělali na interaktivní
detektivní komedii a v lednu 1980 ji poprvé uvedli
v Bostonu. Od té doby byla hra přeložena do 11
jazyků a uvedena v 36 zemích světa, kde ji vidělo
téměř 10 milionů diváků. V Bostonu se uvádí dodnes
a je zapsána v Guinessově knize rekordů jako druhý
nejdéle uváděný nemuzikálový titul na světě (první
je londýnské nastudování Pasti na myši). Tahle
šílená komedie nabízí divákům jedinečnou možnost
podílet se na policejním vyšetřování, pomáhat při
rekonstrukci případu, vyslýchat podezřelé a nakonec
hlasováním určit i samotného vraha. Režie se ujme
dramaturgyně činohry Moravského divadla Michaela
Doleželová.
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Oskar Nedbal

Vinobraní

Opereta ve třech dějstvích

Pět let po premiéře Polské
krve se na jeviště Moravského divadla dostává další
opereta Oskara Nedbala –
neméně populární a znovu
zasazená do slovanského
prostředí. Ve Vinobraní se
podíváme do Chorvatska,
hostiteli nám budou Michaela
Doleželová a Roman Vencl,
pro něž je to po inscenování Mozartovy Kouzelné
flétny další výlet do světa
hudebního divadla. Autorem
hudebního nastudování je
Tomáš Hanák.
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