
Otáčivé hlediště Český Krumlov 2018 
 
6. 6. – 23. 6. 2018 
Dracula / B. Stoker 
horor 
Nemrtvý démon hrabě Dracula opouští svůj hrad v Transylvánii, aby rozšířil své pole působnosti a našel ženu, jejíž portrét 
ho okouzlil. Nikdo netuší, jak nebezpečný je ten uhrančivý cizinec. Nikdo, až na doktora Van Helsinga...  

 
27. 6. – 7. 7. 2018 
Dekameron / G. Boccaccio 
komedie 
Hra o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty a překvapením. 

 
10. 7. – 15. 7. 2018 
Rusalka / A. Dvořák 
opera 
Dvořákova nejkrásnější opera nezazní nikde lépe, než před Otáčivým hledištěm. Současné ztvárnění tohoto hudebního 
klenotu mělo svou premiéru v roce 2014 v režii jednoho z nejvýraznějších českých operních tvůrců Jiřího Heřmana a pod 
taktovkou generálního hudebního ředitele opery JD Maria De Rose. Tato inscenace se zařadila k nejoriginálnějším 
divadelním projektům před Otáčivým hledištěm. Opatřeno titulky v angličtině a němčině. 

 
18. 7. – 29. 7. 2018 
Trubadúr / G. Verdi 
opera 
Drama osudné záměny identity a spalujících vášní zasazené do Španělska je doslova plné těch největších operních hitů.  
V hudebním nastudování Maria De Rose a v režii Tomáše Studeného zazní v italském originále v mezinárodním 
pěveckém obsazení. Opatřeno titulky v angličtině a němčině. 

 
1. 8. – 5. 8. 2018 
Valmont / L. Vaculík - F. Schubert, P. Vasks 
balet 
Markýza de Merteuil a vikomt de Valmont pro své pobavení zasahují do cizích osudů a roztáčejí soukolí, jež je nakonec 
smete. Na tento cynický přístup k morálce a lidské zodpovědnosti nakonec doplácejí nejen nevinné oběti, ale i jejich 
honci. Známý příběh na pomezí tanečního divadla a činohry vytvořil choreograf Libor Vaculík s použitím hudby  
F. Schuberta a P. Vaskse. Opatřeno titulky v angličtině a němčině. 

 
8. 8. – 11. 8. 2018 
Příhody lišky Bystroušky / L. Janáček 
opera 
Janáčkova nejpopulárnější opera – hudební drahokam o příbězích zvířat a lidí i o smíření s věčným koloběhem života 
přenese poprvé před Otáčivé hlediště režisérské duo SKUTR, aby v hudebním nastudování Maria De Rose s nadsázkou  
a výpravností oslovilo malé i velké diváky. Opatřeno titulky v angličtině a němčině. 

 
14. 8. – 2. 9. 2018 
Pes baskervillský / A. C. Doyle 
detektivní komedie 
Po záhadné smrti pána na baskervillském panství se i kolem jeho dědice stahuje síť. Podaří se Sherlocku Holmesovi a jeho 
věrnému Watsonovi zastavit pekelného psa? Nejslavnější případ Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky a v hlavní roli 
s K. Rodenem, J. Suchým z Tábora nebo P. Oubramem. Sherlock Holmes přichází! Bát se bude i váš pes! 

 
21. 6. – 9. 9. 2018 
Ztracený svět / A. C. Doyle 
dobrodružná podívaná pro všechny věkové i váhové kategorie 
Kdesi v hlubinách amazonského pralesa se zastavil čas a vy ještě dnes můžete na vlastní oči spatřit obrovská, strašlivá 
zvířata z dob dávné prehistorie. Nevěříte? Toto je zpráva o úžasných dobrodružstvích, ve kterých se setkávají 
nejfantastičtější představy romanopisce s výsledky vědeckého bádání. Věk romantiky neminul. Chyťte si na Krumlově 
svého pterodaktyla! 


