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POPIS KNIHY PRODANÁ NEVĚSTA
Než se poprvé vypravíte s dětmi na představení Prodané nevěsty, jedné z nejkrásnějších
oper Bedřicha Smetany, přečtěte si společně vyprávění Jiřiny Markové-Krystlíkové.
Dozvíte se, proč se nevěstě říká prodaná, jak dopadne číslo komediantů s medvědem a co si
má Mařenka rozmyslet, když ji rodiče přesvědčují „Rozmysli si, Mařenko, rozmysli“.
Autorka vypráví děj opery srozumitelně a s ohledem na dětského čtenáře. Po dějové části
knihy následuje část naučná, kde se dočtete zajímavosti o Bedřichu Smetanovi a Karlu
Sabinovi, historii této opery nebo o založení Národního divadla. Naučnou část doplňuje
slovníček hudebních pojmů a zastaralých slov, která se objevují v opeře, ale dnešním
dětem jsou již neznámá. Nedílnou součástí tohoto zpracování Prodané nevěsty jsou líbivé
ilustrace s prvky komiksu od Jiřího Votruby, které ještě více přibližují příběh malým
čtenářům. Kniha vznikla ve spolupráci s Národním divadlem a souborem Dětská opera
Praha, a tak si o Prodané nevěstě můžete nejen číst, ale i si poslechnout přiložené CD.
PRODANÁ NEVĚSTA - WIKIPEDIE
Prodaná nevěsta si od své premiéry vydobyla zasloužený obdiv obecenstva a později i
světové renomé. Dodnes je stálicí repertoáru českých operních divadel a trvalou součástí
zlatého fondu světové opery. Národní divadlo je jedním ze symbolů české národní identity
a kulturního dědictví, usilující o nejvyšší uměleckou kvalitu. Bedřich Smetana (1824 1884) Komická opera o 3 dějstvích Libreto: Karel Sabina Česká filharmonie (Czech
Philharmonic Orchestra), nositelku Řádu republiky ří... Smetanova Prodaná nevěsta vznikla
po skladatelově prvotině - historické opeře Braniboři v Čechách. Nevznikala snadno,
Smetana hledal její definitivní tvar postupně v několika verzích, ve kterých nahrazoval
mluvené dialogy recitativy, původní dvě dějství rozšířil na tři, připsal tance a některá další
hudební čísla. Po úspěšné premiéře své operní prvotiny Braniboři v Čechách se Bedřich
Smetana (1824-1884) rozhodl pro kompozici opery vpravdě národní. Spolu se spisovatelem
Karlem Sabinou vybrali venkovský námět vycházející ze Sabinova humoristického románu
Věčný ženich.Děj nás zavádí do české vesnice, kde žijí Jeník a Mařenka, dva mladí lidé,
kteří se mají rádi. Cenu za inscenaci Prodaná nevěsta - Spolek divadelních ochotníků Alois
Jirásek, Úpice. Podmínky pro zájezdová představení: Veškeré podmínky najdete v
produkčním listu formát word / formát pdf. Smetanova Prodaná nevěsta - nejnárodnější
opera přijímána i těmi, kteří k tomuto hudebnímu žánru ani netíhnou. Děj je tak známý, že
jej není třeba připomínat. Bedřich Smetana napsal Prodanou nevěstu jako lidovou a
zábavnou podívanou, která se odehrává právě na Plzeňsku na začátku devatenáctého století.
Inscenace v kulisách plzeňského historického náměstí nabízí možnost vytvořit Prodanou
nevěstu tak, jak si ji pravděpodobně mohl představovat sám autor. Národní divadlo je
jedním ze symbolů české národní identity a kulturního dědictví, usilující o nejvyšší
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uměleckou kvalitu. Jako svůj příspěvek k oslavám 100. výročí založení naší republiky
připravuje ve spolupráci s dalšími subjekty uvedení opery Prodaná nevěsta na plzeňském
náměstí Republiky. Prodaná nevěsta je nejen zakladatelským dílem národní české opery,
ale také stále životnou, laskavou i trochu sebeironickou hudební komedií, stále atraktivní
pro diváky napříč věkovým spektrem. Patří zaslouženě ke zlatému fondu české i světové
opery. Zručně natočená exteriéry hýřící Prodaná nevěsta, natáčená v malebném českém
prostředí, a obsazena velmi dobrými představili - milostné dvojice - Petr Skarke jako Jeník
a pohledná a roztomilá Vanda Švarcová v roli Mařenky. Historické centrální náměstí v
Plzni 7. září 2018 večer opanovalo dosud největší nastudování opery Bedřicha Smetany
Prodaná nevěsta. Inscenace pod širým nebem s více než 350 účinkujícími, s obřími
kulisami, panoramatickým jevištěm a živými zvířaty je dárkem. Prodaná nevěsta je
romantická a zároveň komická opera a na své si přijdou všechny generace diváků," uzavírá
Pilař. Celý projekt vyjde zhruba na čtyři miliony korun. Polovinu uhradí Plzeňský kraj,
milion město Plzeň. Nejznámější a jedna z nejkrásnějších oper Bedřicha Smetany Prodaná
nevěsta se vám představí v poutavém a zároveň naučném vyprávění. Dozvíte se, proč se
nevěstě říká prodaná nebo co si má Mařenka rozmyslet, když ji rodiče přesvědčují
„Rozmysli si, Mař
PRODANÁ NEVĚSTA - NÁRODNÍ DIVADLO
Libreto []. Prodaná nevěsta Komická opera ve třech jednáních.. Osoby: [] Krušina, sedlák.
Ludmila, jeho žena. Mařenka, jeho dcera. Mícha, statkář. Háta. Přes dvě stovky
účinkujících, živá zvířata a největší divadelní jeviště v historii Plzně, taková byla páteční
inscenace opery Prodaná nevěsta na náměstí Republiky v Plzni. „Příprava představení byla
jako sestavování mozaiky," říká ředitel plzeňské opery Tomáš Pilař. Nejpopulárnější česká
národní opera a jedna z nejlepších komických oper světové operní tvorby. Rozjásaná,
hravá, taneční, veselá, barevná - taková je Smetanova hudba i celá inscenace tohoto našeho
operního pokladu. Prodaná nevěsta Bedřich Smetana V Prodané nevěstě vytvořil Bedřich
Smetana zakladatelské dílo moderní české opery, které záhy přesáhlo domácí rámec a stalo
se trvalou součástí světového operního repertoáru. Prodaná nevěsta je český televizní film,
jde o filmovou hudební komedii režiséra Františka Filipa z roku 1981 na námět opery
Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Prodaná nevěsta se v Plzni představí na otevřené scéně
pod širým nebem. Nejznámější českou operu Prodaná nevěsta na otevřené scéně pod širým
nebem uvede na náměstí Republiky v pátek 7. září 2018 v 19.30 h Plzeňský kraj spolu s
městem Plzeň, Divalem J. K. Tyla a agenturou Nashledanou ke 100. výročí vzniku
republiky. Denně více než 30 000 prodaných položek a každou vteřinu nové nabídky. U nás
nakoupíte nebo prodáte, co potřebujete! Postaráme se o bezpečné a pohodlné obchodování.
Janáčkova opera NdB uvádí: Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta. Klasika české opery se
skutečným provazochodcem! Inscenace režiséra Ondřeje Havelky patří od své premiéry k
divácky nejoblíbenějším titulům Opery NdB. Komické dílo „prošpikované" hity jako Proč
bychom se netěšili, Věrné milování či Znám jednu dívku oslavila v březnu 10 let na
repertoáru. Režisér Václav Kašlík v roce 1962 realizoval televizní verze dvou klasických
českých oper: Rusalky a Prodané nevěsty. K oblíbenému dílu Bedřicha Smetany s… V
pátek 7. září 2018 se na Náměstí Republiky v Plzni konalo představení Smetanovy Prodané
nevěsty pod širým nebem. Plzeňský kraj tak přispěl k oslavám stoletého výročí založení
československého státu. Proč bychom se netěšili HomoHumanus. Loading... Unsubscribe
from HomoHumanus?. B. Smetana - Prodaná nevěsta - FullHD - Duration: 2:17:57.
Cannabich 257,036 views. Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí Kultovní
ypsilonkovská inscenace / Jeníkův dobrý původ jako kapitál čili jak výhodně a včas prodat
nevěstu a ještě se stát správcem. V Prodané nevěstě vytvořil Bedřich Smetana zakladatelské
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dílo moderní české opery, které záhy přesáhlo domácí rámec a stalo se trvalou součástí
světového operního repertoáru. Prodaná nevěsta open air se odehraje jen jednou, a to v
pátek 7. září 2018 na náměstí Republiky v Plzni. Vstup je pro všechny zdarma . Plzeňský
kraj spojil síly s městem Plzeň, Divadlem J. K. Tyla a agenturou Nashledanou a od října
loňského roku pracuje na přípravě největší akce roku s názvem Prodaná nevěsta open air.
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