
Základní vstupné 350,  Kč. Množstevní slevy. Slevy pro seniory a juniory. Slevy pro držitele abonmá DJ

Rodinné vstupné. Pro držitele platné vstupenky sleva 15 % v Kavárně Mešťanské besedy v den představení

KT. 
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Raymonda
24. 6. 2012 (neděle), 16:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

PŘÍMÝ PŘENOS

Romeo a Julie
15. 5. 2012 (úterý), 19:15 h.
BALET PAŘÍŽSKÉ OPERY

PŘÍMÝ PŘENOS

11. 3. 2012 (neděle), 15:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

KorzárPŘÍMÝ PŘENOS

Popelka
15. 1. 2012 (neděle), 15:45 h.

BIRMINGHAMSKÝ KRÁLOVSKÝ BALET

ZÁZNAM

Balet v kině

27. ledna, 19:30 hod.27. ledna, 19:30 hod.
Magdalena Kožená (mezzosoprán) 
Berlínská filharmonie; diriguje: Sir Simon Rattle

HD kvalita, 5.1 zvuk

PŘÍMÝ PŘENOS

PROGRAM hudba
výstava 

film
sympozium

www.smetanovskedny.cz

VÝSTAVY NA TÉMA ČLOVĚK A STROJ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

SYMPOzIUM

Více o programu festivalu 32. Smetanovské dny naleznete na:
WWW.SmetanovSkedny.cz

DÁRKOV Ý CERTIFIK ÁT
Pořiďte svým blízkým dárek v podobě Dárkového certifikátu 

v hodnotě 200 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč, který jim umožní navštívit 
akce v Měšťanské besedě podle vlastního výběru.

zakoupit jej můžete v Informačním centru města Plzně,  
nám. Republiky 41.

DEJTE HL A S 32 . FESTIVA LU SMETA NOVSKÉ DNY!

Podpořte festival v programu PRAZDROJ LIDEM. Svým hlasem 
rozhodnete, zda finanční podpora z tohoto dárcovského programu 

pomůže k realizaci dalšího ročníku festivalu.
SMETANOVSKÉ DNY mají číslo 3.

Hlasovat můžete od 11. 11. do 31. 12. 2011
Jak hlasovat se dozvíte na:  

www.prazdroj.cz nebo na www.smetranovskedny.cz

DĚKUJEME ZA PODPORU!

m e d i á l n í  p a r t n e ř i

f e s t i v a l f i n a n č n ě p o d p o ř i l

24. 2.–6. 5. 2012 | západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň „13“
Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

člověk a StroJ v čeSkém v ýtvarném umění 19. Století

Stroj a jeho využívání člověkem 
v 19. století se stalo základem strojové 
estetiky založené na „objektivní“ , skoro 
vědecké dokonalosti a opakovatelnosti 
formy. Rané doklady fascinace 
funkčností, výkonem a novými 
vlastnostmi obrazu, které se ve 
20. století staly základem avantgardní 

estetiky i předmětem společenské kritiky, představí výstava na málo známém 
materiálu technické kresby a ilustrace, sériové výroby uměleckořemeslných 
prvků, technologiích reprodukce obrazu i zvuku, filmových sekvencích 
i klasických uměleckých druzích, které se snažily novým zpracováním tématu na 
estetiku stroje reagovat.
Výstava je pořádána k aktuálnímu tématu mezioborového sympozia 
k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu 
Smetanovské dny.

Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

rezervace vstupenek na www.smetanovskedny.cz
nebo prostřednictvím www.plzenskavstupenka.cz

23. 2.–25. 2. 2012 | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

odBorné mezioBorové Sympozium na téma  
„Člověk a stroj v české kultuře 19. století“

32. ročník plzeňského mezioborového sympozia 
k problematice 19. století v českých zemích 
se koná ve dnech 23.–25. února 2012 ve 
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 
pod názvem Člověk a stroj. Téma zvolili letošní 
organizátoři z Ústavu dějin umění AV ČR 
i s ohledem na průmyslovou historii Plzně. Také 
letos se mezi třemi desítkami přednášejících 
objeví hosté ze zahraničních akademických 
a univerzitních pracovišť. Součástí sympozia 
jsou výstavy a filmová projekce z počátků 
českého filmu. Více na www.plzensympozium.cz

25. 2.–17. 6. 2012 | Výstavní sál západočeského muzea v Plzni

Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

výStava člověk a StroJ

Od 19. století je člověk stále více obklopen stroji. 
K jakým účelům stroje člověku sloužily, jak se vyvíjely 
a zdokonalovaly, jak pracovaly, čím byly některé z nich 
zvláštní a výjimečné či jak se s nimi zacházelo – to 
vše se pokusí ukázat a přiblížit výstava Člověk a stroj 
pořádaná Západočeským muzeem v Plzni na téma 
32. ročníku plzeňského sympozia k problematice 
19. století v českých zemích. 

www.norb.cz



HUDBA

zm ěna prog ramu v yhrazena

neděle 5. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Gala večer – Slavné Scény z oper 
Bedřicha Smetany a zdeňka FiBicha

účinkují: Michaela Kapustová (mezzosoprán); 
Maida Hundeling (soprán); Tomáš Černý (tenor); 
Peter Mikuláš (bas); Martin Gurbaľ (bas); Plzeňská 
filharmonie; Robert Jindra (dirigent)

Hlavním tématem zahajovacího koncertu je 
vokální tvorba B. Smetany a jeho následovníka 
Z. Fibicha. Ke spolupráci si Plzeňská filharmonie 
jako dirigenta přizvala hudebního ředitele Národního 
moravskoslezského divadla v Ostravě pana Roberta 
Jindru, který dále přizval k realizaci tohoto koncertu 
5 zpěváků, sólistů našich předních operních scén.

neděle 12. února | 11:00 | Měšťanská beseda

Jiří Bárta a kvarteto martinů

účinkují: Jiří Bárta (violoncello); Lubomír Havlák 
(housle); Libor Kaňka (housle); Zbyněk Paďourek 
(viola); Jitka Vlašánková (violoncello)

Komorní smyčcová hudba zazní v podání J. Bárty, 
předního violoncellisty své generace, v unikátním spojení 
s vynikajícím Kvartetem Martinů.

čtvrtek 16. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Sametov ý hlaS a romantický klavír

účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán); Jan Simon (klavír)
V interpretaci mezzosopranistky E. Garajové 
a klavíristy J. Simona zazní písně a skladby J. Brahmse, 
P. I. Čajkovského, F. Chopina, C. Debussyho a dalších.

čtvrtek 23. února | 19:30 | Měšťanská beseda

člověk a StroJ

účinkují: Ivan Kusnjer (baryton); Plzeňská filharmonie; 
Radomil Eliška (dirigent)

V programu zazní díla A. Honeggera, S. Bodorové 
a B. Smetany.

pondělí 27. února | 18:00 | Kino Beseda

lazeBník SevillSký /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gioacchino Rossini; dirigent: Maurizio Benini; režie: Bartlett Sher
hrají: Peter Mattei, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 220. výročí narození G. Rossiniho.
Vrchol Rossiniho tvorby, který vznikl za pouhé tři týdny. Kdo by neznal 
nejslavnějšího lazebníka všech dob – Figara, který suverénně vládne nejen 
břitvou, ale i skvělým vtipem, jímž pomůže získat hraběti Almavivovi jeho 
milovanou Rosinu?

čtvrtek 1. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bohemia Saxophone Quartet

účinkují: Pavel Fiedler (soprán saxofon); Antonín 
Mühlhansl (alt saxofon); Pavel Škrna (tenor 
saxofon); Kateřina Pavlíková (baryton saxofon)

V programu zazní díla B. Smetany,  
W. A. Mozarta, B. Martinů a dalších.

neděle 4. března | 19:00 | Měšťanská beseda

všechno neJlepší, milý Bedřichu!... 
aneB romantická oSlava S přáteli

účinkuje: Jitka Čechová (klavír)
Klavírní recitál Jitky Čechové u příletžitosti 
188. výročí narození B. Smetany.  
V programu zazní díla B. Smetany, F. Chopina, 
R. Schumanna a F. Liszta.

neděle 11. března | 10:30 | Velké divadlo – foyer

o ruSalce

účinkují: členové Divadla J. K. Tyla
hudební nastudování a doprovod:  
Ivana Janečková, Hana Zemenová
hudební spolupráce: Ivan Pařík
úprava a režie: Lilka Rybářová Ročáková

Opera A. Dvořáka Rusalka na libreto J. Kvapila 
upravená pro dětského diváka.

sobota 17. března | 19:30 | Měšťanská beseda

mezinárodní SmetanovSká klavírní 
Soutěž: Finále Soutěže

účinkují: finalisté soutěže za doprovodu Plzeňské 
filharmonie pod řízením Koji Kawamota

pondělí 19. března | 18:00 | Kino Beseda

dcera pluku /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gaetano Donizetti; dirigent: Marco Armiliato; režie: Laurent Pelly
hrají: Natalie Dessay, Juan Diego Flórez, Felicity Palmer a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 215. výročí narození G. Donnizettiho.
Základem příběhu Dcera pluku, jehož francouzskými libretisty byli 
G. H. Vernoy de Saint-Georges a J. F. Bayard, je pátrání po původu dítěte, 
které nalezl před lety seržant Sulpice uprostřed bitevní vřavy... 

neděle 25. března | 11:00 | Měšťanská beseda

napříč Generacemi

Koncert Západočeského hudebního centra
V programu zazní hudba soudobá i starší v různém 
nástrojovém obsazení skladatelů K. Pexidra, J. Bezděka, 
P. Samiece a dalších.

neděle 25. března | 19:00 | Měšťanská beseda

leGendární pražSký komorní orcheStr  
v plzni

účinkují: Pražský komorní orchestr bez dirigenta; 
Václav Mácha (klavír)

Pražský komorní orchestr bez dirigenta je prestižním 
světovým tělesem na poli klasické hudby. Mezi 
českými orchestry má PKO zcela výsadní postavení 
a i ve světě se obdobná tělesa vyskytují jen zřídka. 
Hra bez dirigenta představuje zcela odlišnou kvalitu 
orchestrální sounáležitosti, kdy se každý hráč vztahuje 
ne k dirigentově taktovce, ale tělesu jako celku. PKO 
za více než padesátileté období své existence vystoupil 
téměř ve všech koutech světa a natočil bezpočet titulů 
pro Supraphon, Decca, Telarc a další.
Na závěrečném koncertě 32. festivalu Smetanovské dny 
se PKO představí jako mistr interpretace klasicistního 
repertoáru, který je založen na brilantní technice a práci 
se zvukem. V programu zazní dílo W. A. Mozarta a jeho 
současníka F. X. Duška, V. Trojana, který tuto kompozici 
dedikoval právě PKO.

neděle 11. března | 19:00 | Měšťanská beseda

G. B. perGoleSi: livietta e tracollo  
& la Serva padrona

účinkují: studenti pěveckého oddělení Konzervatoře 
Plzeň, Komorní soubor konzervatoře Plzeň
režie: Dominik Beneš; dirigent: Jakub Kydlíček

G. B. Pergolesi napsal tato dvě komická intermezza 
jako součást svých vážných tříaktových oper. Obě 
intermezza vznikla a těžila z úspěšné komedie 
dell‘arte, jejíž obliba je příznačná pro dobu svého 
vzniku. První skladatelovo intermezzo La serva 
padrona je označováno jako základ pro tehdy 
nastávající epochu Opery buffy.

čtvrtek 15. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bedřich Smetana a Jeho SoučaSníci

účinkují: Michal Kaňka (violoncello); 
Plzeňská filharmonie; Jan Chalupecký (dirigent)

Hlavním dramaturgickým záměrem 
programu je instrumentální dílo B. Smetany 
a jeho současníků, z nichž jmenujme např. 
A. Dvořáka, F. Mendelssohna-Bartholdyho či 
J. R. Rozkošného. Zlatým hřebem večera je sólový 
violoncellový koncert. Plzeňskou filharmonii bude 
řídit dirigent Národního divadla v Praze a také 
bývalý šéfdirigent Plzeňské filharmonie pan Jan 
Chalupecký.

ČLOVĚK A STROJ VE FILMU

čtvrtek 8. března v 17:00 | Kino Beseda

karlík a továrna na čokoládu
režie: Tim Burton; USA, V. Británie /2005/ 106 min.

Charlie Bucket miluje čokoládu, kterou si ale jeho chudí rodiče 
mohou dovolit jen jednou v roce. Jednoho dne vyhraje cestu po 
fantastické továrně, kterou vlastní excentrický.

čtvrtek 8. března v 19:30 | Kino Beseda

počátek
režie: Christopher Nolan; USA, V. Británie /2010/ 148 min.

Uznávaný režisér Christopher Nolan natočil mezinárodně 
obsazený akční sci-fi „Počátek“, který vás zavede nejen 
na různá místa na světě, ale také do nekonečného světa snů.

pátek 9. března v 17:00 | Kino Beseda

a.i. umělá inteliGence
režie: Steven Spielberg; USA /2001/ 146 min.

Sci-fi, která vzešla z hlavy legendárního Stanleye Kubricka, 
aby ji po jeho smrti dokončil jeho přítel Steven Spielberg, 
vypráví o robotickém chlapci Davidovi a jeho pinocchiovské 
touze po životě.

pátek 9. března v 19:30 | Kino Beseda

avatar 3d
režie: James Cameron; USA, V. Británie /2009/ 155 min.

Avatar před diváky otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší 
fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací...

sobota 10. března v 17:00 | Kino Beseda

mechanický pomeranč
režie: Stanley Kubrick; V. Británie, USA /1971/ 137 min.

Kubrickův snímek, namířený obecně proti establishmentu 
a proti násilí v jakékoliv podobě, dodnes zaujme důslednou 
a sofistikovanou stylizací futuristické dekadentní atmosféry 
„blízké budoucnosti“.

sobota 10. března v 19:30 | Kino Beseda

matrix
režie: Lana Wachowski, Andy Wachowski;  
USA /1999/ 131 min.

První ze série tří kultovních filmů. Snímek popisuje svět 
v Matrixu, rozsáhlém počítačovém systému, na který jsou 
připojeni lidé a žijí v něm virtuální životy. Skupina rebelů 
se ale rozhodne bojovat...

12., 15. a 16. března v 17:00 a 19:30 | Kino Beseda

Star WarS: epizoda i – Skrytá hrozBa 3d
režie: George Lucas; USA /1999/ 136 min.

Čtvrtý film ze série Star Wars dějově předchází třem předešlým 
kultovním snímkům ze sedmdesátých a osmdesátých let.

GIGANTI SVĚTOVÉ MANDOLÍNY
25. 5. 2012, Měšťanská beseda

C. Lichtenberg, M. Marshall, R. Zenkl
Unikátní spojení tří přístupů nejen k hudbě samotné,  

ale i tří přístupů ke hře na mandolínu.
Jediný koncert v České republice!



HUDBA

zm ěna prog ramu v yhrazena

neděle 5. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Gala večer – Slavné Scény z oper 
Bedřicha Smetany a zdeňka FiBicha

účinkují: Michaela Kapustová (mezzosoprán); 
Maida Hundeling (soprán); Tomáš Černý (tenor); 
Peter Mikuláš (bas); Martin Gurbaľ (bas); Plzeňská 
filharmonie; Robert Jindra (dirigent)

Hlavním tématem zahajovacího koncertu je 
vokální tvorba B. Smetany a jeho následovníka 
Z. Fibicha. Ke spolupráci si Plzeňská filharmonie 
jako dirigenta přizvala hudebního ředitele Národního 
moravskoslezského divadla v Ostravě pana Roberta 
Jindru, který dále přizval k realizaci tohoto koncertu 
5 zpěváků, sólistů našich předních operních scén.

neděle 12. února | 11:00 | Měšťanská beseda

Jiří Bárta a kvarteto martinů

účinkují: Jiří Bárta (violoncello); Lubomír Havlák 
(housle); Libor Kaňka (housle); Zbyněk Paďourek 
(viola); Jitka Vlašánková (violoncello)

Komorní smyčcová hudba zazní v podání J. Bárty, 
předního violoncellisty své generace, v unikátním spojení 
s vynikajícím Kvartetem Martinů.

čtvrtek 16. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Sametov ý hlaS a romantický klavír

účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán); Jan Simon (klavír)
V interpretaci mezzosopranistky E. Garajové 
a klavíristy J. Simona zazní písně a skladby J. Brahmse, 
P. I. Čajkovského, F. Chopina, C. Debussyho a dalších.

čtvrtek 23. února | 19:30 | Měšťanská beseda

člověk a StroJ

účinkují: Ivan Kusnjer (baryton); Plzeňská filharmonie; 
Radomil Eliška (dirigent)

V programu zazní díla A. Honeggera, S. Bodorové 
a B. Smetany.

pondělí 27. února | 18:00 | Kino Beseda

lazeBník SevillSký /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gioacchino Rossini; dirigent: Maurizio Benini; režie: Bartlett Sher
hrají: Peter Mattei, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 220. výročí narození G. Rossiniho.
Vrchol Rossiniho tvorby, který vznikl za pouhé tři týdny. Kdo by neznal 
nejslavnějšího lazebníka všech dob – Figara, který suverénně vládne nejen 
břitvou, ale i skvělým vtipem, jímž pomůže získat hraběti Almavivovi jeho 
milovanou Rosinu?

čtvrtek 1. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bohemia Saxophone Quartet

účinkují: Pavel Fiedler (soprán saxofon); Antonín 
Mühlhansl (alt saxofon); Pavel Škrna (tenor 
saxofon); Kateřina Pavlíková (baryton saxofon)

V programu zazní díla B. Smetany,  
W. A. Mozarta, B. Martinů a dalších.

neděle 4. března | 19:00 | Měšťanská beseda

všechno neJlepší, milý Bedřichu!... 
aneB romantická oSlava S přáteli

účinkuje: Jitka Čechová (klavír)
Klavírní recitál Jitky Čechové u příletžitosti 
188. výročí narození B. Smetany.  
V programu zazní díla B. Smetany, F. Chopina, 
R. Schumanna a F. Liszta.

neděle 11. března | 10:30 | Velké divadlo – foyer

o ruSalce

účinkují: členové Divadla J. K. Tyla
hudební nastudování a doprovod:  
Ivana Janečková, Hana Zemenová
hudební spolupráce: Ivan Pařík
úprava a režie: Lilka Rybářová Ročáková

Opera A. Dvořáka Rusalka na libreto J. Kvapila 
upravená pro dětského diváka.

sobota 17. března | 19:30 | Měšťanská beseda

mezinárodní SmetanovSká klavírní 
Soutěž: Finále Soutěže

účinkují: finalisté soutěže za doprovodu Plzeňské 
filharmonie pod řízením Koji Kawamota

pondělí 19. března | 18:00 | Kino Beseda

dcera pluku /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gaetano Donizetti; dirigent: Marco Armiliato; režie: Laurent Pelly
hrají: Natalie Dessay, Juan Diego Flórez, Felicity Palmer a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 215. výročí narození G. Donnizettiho.
Základem příběhu Dcera pluku, jehož francouzskými libretisty byli 
G. H. Vernoy de Saint-Georges a J. F. Bayard, je pátrání po původu dítěte, 
které nalezl před lety seržant Sulpice uprostřed bitevní vřavy... 

neděle 25. března | 11:00 | Měšťanská beseda

napříč Generacemi

Koncert Západočeského hudebního centra
V programu zazní hudba soudobá i starší v různém 
nástrojovém obsazení skladatelů K. Pexidra, J. Bezděka, 
P. Samiece a dalších.

neděle 25. března | 19:00 | Měšťanská beseda

leGendární pražSký komorní orcheStr  
v plzni

účinkují: Pražský komorní orchestr bez dirigenta; 
Václav Mácha (klavír)

Pražský komorní orchestr bez dirigenta je prestižním 
světovým tělesem na poli klasické hudby. Mezi 
českými orchestry má PKO zcela výsadní postavení 
a i ve světě se obdobná tělesa vyskytují jen zřídka. 
Hra bez dirigenta představuje zcela odlišnou kvalitu 
orchestrální sounáležitosti, kdy se každý hráč vztahuje 
ne k dirigentově taktovce, ale tělesu jako celku. PKO 
za více než padesátileté období své existence vystoupil 
téměř ve všech koutech světa a natočil bezpočet titulů 
pro Supraphon, Decca, Telarc a další.
Na závěrečném koncertě 32. festivalu Smetanovské dny 
se PKO představí jako mistr interpretace klasicistního 
repertoáru, který je založen na brilantní technice a práci 
se zvukem. V programu zazní dílo W. A. Mozarta a jeho 
současníka F. X. Duška, V. Trojana, který tuto kompozici 
dedikoval právě PKO.

neděle 11. března | 19:00 | Měšťanská beseda

G. B. perGoleSi: livietta e tracollo  
& la Serva padrona

účinkují: studenti pěveckého oddělení Konzervatoře 
Plzeň, Komorní soubor konzervatoře Plzeň
režie: Dominik Beneš; dirigent: Jakub Kydlíček

G. B. Pergolesi napsal tato dvě komická intermezza 
jako součást svých vážných tříaktových oper. Obě 
intermezza vznikla a těžila z úspěšné komedie 
dell‘arte, jejíž obliba je příznačná pro dobu svého 
vzniku. První skladatelovo intermezzo La serva 
padrona je označováno jako základ pro tehdy 
nastávající epochu Opery buffy.

čtvrtek 15. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bedřich Smetana a Jeho SoučaSníci

účinkují: Michal Kaňka (violoncello); 
Plzeňská filharmonie; Jan Chalupecký (dirigent)

Hlavním dramaturgickým záměrem 
programu je instrumentální dílo B. Smetany 
a jeho současníků, z nichž jmenujme např. 
A. Dvořáka, F. Mendelssohna-Bartholdyho či 
J. R. Rozkošného. Zlatým hřebem večera je sólový 
violoncellový koncert. Plzeňskou filharmonii bude 
řídit dirigent Národního divadla v Praze a také 
bývalý šéfdirigent Plzeňské filharmonie pan Jan 
Chalupecký.

ČLOVĚK A STROJ VE FILMU

čtvrtek 8. března v 17:00 | Kino Beseda

karlík a továrna na čokoládu
režie: Tim Burton; USA, V. Británie /2005/ 106 min.

Charlie Bucket miluje čokoládu, kterou si ale jeho chudí rodiče 
mohou dovolit jen jednou v roce. Jednoho dne vyhraje cestu po 
fantastické továrně, kterou vlastní excentrický.

čtvrtek 8. března v 19:30 | Kino Beseda

počátek
režie: Christopher Nolan; USA, V. Británie /2010/ 148 min.

Uznávaný režisér Christopher Nolan natočil mezinárodně 
obsazený akční sci-fi „Počátek“, který vás zavede nejen 
na různá místa na světě, ale také do nekonečného světa snů.

pátek 9. března v 17:00 | Kino Beseda

a.i. umělá inteliGence
režie: Steven Spielberg; USA /2001/ 146 min.

Sci-fi, která vzešla z hlavy legendárního Stanleye Kubricka, 
aby ji po jeho smrti dokončil jeho přítel Steven Spielberg, 
vypráví o robotickém chlapci Davidovi a jeho pinocchiovské 
touze po životě.

pátek 9. března v 19:30 | Kino Beseda

avatar 3d
režie: James Cameron; USA, V. Británie /2009/ 155 min.

Avatar před diváky otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší 
fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací...

sobota 10. března v 17:00 | Kino Beseda

mechanický pomeranč
režie: Stanley Kubrick; V. Británie, USA /1971/ 137 min.

Kubrickův snímek, namířený obecně proti establishmentu 
a proti násilí v jakékoliv podobě, dodnes zaujme důslednou 
a sofistikovanou stylizací futuristické dekadentní atmosféry 
„blízké budoucnosti“.

sobota 10. března v 19:30 | Kino Beseda

matrix
režie: Lana Wachowski, Andy Wachowski;  
USA /1999/ 131 min.

První ze série tří kultovních filmů. Snímek popisuje svět 
v Matrixu, rozsáhlém počítačovém systému, na který jsou 
připojeni lidé a žijí v něm virtuální životy. Skupina rebelů 
se ale rozhodne bojovat...

12., 15. a 16. března v 17:00 a 19:30 | Kino Beseda

Star WarS: epizoda i – Skrytá hrozBa 3d
režie: George Lucas; USA /1999/ 136 min.

Čtvrtý film ze série Star Wars dějově předchází třem předešlým 
kultovním snímkům ze sedmdesátých a osmdesátých let.

GIGANTI SVĚTOVÉ MANDOLÍNY
25. 5. 2012, Měšťanská beseda

C. Lichtenberg, M. Marshall, R. Zenkl
Unikátní spojení tří přístupů nejen k hudbě samotné,  

ale i tří přístupů ke hře na mandolínu.
Jediný koncert v České republice!



HUDBA

zm ěna prog ramu v yhrazena

neděle 5. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Gala večer – Slavné Scény z oper 
Bedřicha Smetany a zdeňka FiBicha

účinkují: Michaela Kapustová (mezzosoprán); 
Maida Hundeling (soprán); Tomáš Černý (tenor); 
Peter Mikuláš (bas); Martin Gurbaľ (bas); Plzeňská 
filharmonie; Robert Jindra (dirigent)

Hlavním tématem zahajovacího koncertu je 
vokální tvorba B. Smetany a jeho následovníka 
Z. Fibicha. Ke spolupráci si Plzeňská filharmonie 
jako dirigenta přizvala hudebního ředitele Národního 
moravskoslezského divadla v Ostravě pana Roberta 
Jindru, který dále přizval k realizaci tohoto koncertu 
5 zpěváků, sólistů našich předních operních scén.

neděle 12. února | 11:00 | Měšťanská beseda

Jiří Bárta a kvarteto martinů

účinkují: Jiří Bárta (violoncello); Lubomír Havlák 
(housle); Libor Kaňka (housle); Zbyněk Paďourek 
(viola); Jitka Vlašánková (violoncello)

Komorní smyčcová hudba zazní v podání J. Bárty, 
předního violoncellisty své generace, v unikátním spojení 
s vynikajícím Kvartetem Martinů.

čtvrtek 16. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Sametov ý hlaS a romantický klavír

účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán); Jan Simon (klavír)
V interpretaci mezzosopranistky E. Garajové 
a klavíristy J. Simona zazní písně a skladby J. Brahmse, 
P. I. Čajkovského, F. Chopina, C. Debussyho a dalších.

čtvrtek 23. února | 19:30 | Měšťanská beseda

člověk a StroJ

účinkují: Ivan Kusnjer (baryton); Plzeňská filharmonie; 
Radomil Eliška (dirigent)

V programu zazní díla A. Honeggera, S. Bodorové 
a B. Smetany.

pondělí 27. února | 18:00 | Kino Beseda

lazeBník SevillSký /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gioacchino Rossini; dirigent: Maurizio Benini; režie: Bartlett Sher
hrají: Peter Mattei, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 220. výročí narození G. Rossiniho.
Vrchol Rossiniho tvorby, který vznikl za pouhé tři týdny. Kdo by neznal 
nejslavnějšího lazebníka všech dob – Figara, který suverénně vládne nejen 
břitvou, ale i skvělým vtipem, jímž pomůže získat hraběti Almavivovi jeho 
milovanou Rosinu?

čtvrtek 1. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bohemia Saxophone Quartet

účinkují: Pavel Fiedler (soprán saxofon); Antonín 
Mühlhansl (alt saxofon); Pavel Škrna (tenor 
saxofon); Kateřina Pavlíková (baryton saxofon)

V programu zazní díla B. Smetany,  
W. A. Mozarta, B. Martinů a dalších.

neděle 4. března | 19:00 | Měšťanská beseda

všechno neJlepší, milý Bedřichu!... 
aneB romantická oSlava S přáteli

účinkuje: Jitka Čechová (klavír)
Klavírní recitál Jitky Čechové u příletžitosti 
188. výročí narození B. Smetany.  
V programu zazní díla B. Smetany, F. Chopina, 
R. Schumanna a F. Liszta.

neděle 11. března | 10:30 | Velké divadlo – foyer

o ruSalce

účinkují: členové Divadla J. K. Tyla
hudební nastudování a doprovod:  
Ivana Janečková, Hana Zemenová
hudební spolupráce: Ivan Pařík
úprava a režie: Lilka Rybářová Ročáková

Opera A. Dvořáka Rusalka na libreto J. Kvapila 
upravená pro dětského diváka.

sobota 17. března | 19:30 | Měšťanská beseda

mezinárodní SmetanovSká klavírní 
Soutěž: Finále Soutěže

účinkují: finalisté soutěže za doprovodu Plzeňské 
filharmonie pod řízením Koji Kawamota

pondělí 19. března | 18:00 | Kino Beseda

dcera pluku /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gaetano Donizetti; dirigent: Marco Armiliato; režie: Laurent Pelly
hrají: Natalie Dessay, Juan Diego Flórez, Felicity Palmer a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 215. výročí narození G. Donnizettiho.
Základem příběhu Dcera pluku, jehož francouzskými libretisty byli 
G. H. Vernoy de Saint-Georges a J. F. Bayard, je pátrání po původu dítěte, 
které nalezl před lety seržant Sulpice uprostřed bitevní vřavy... 

neděle 25. března | 11:00 | Měšťanská beseda

napříč Generacemi

Koncert Západočeského hudebního centra
V programu zazní hudba soudobá i starší v různém 
nástrojovém obsazení skladatelů K. Pexidra, J. Bezděka, 
P. Samiece a dalších.

neděle 25. března | 19:00 | Měšťanská beseda

leGendární pražSký komorní orcheStr  
v plzni

účinkují: Pražský komorní orchestr bez dirigenta; 
Václav Mácha (klavír)

Pražský komorní orchestr bez dirigenta je prestižním 
světovým tělesem na poli klasické hudby. Mezi 
českými orchestry má PKO zcela výsadní postavení 
a i ve světě se obdobná tělesa vyskytují jen zřídka. 
Hra bez dirigenta představuje zcela odlišnou kvalitu 
orchestrální sounáležitosti, kdy se každý hráč vztahuje 
ne k dirigentově taktovce, ale tělesu jako celku. PKO 
za více než padesátileté období své existence vystoupil 
téměř ve všech koutech světa a natočil bezpočet titulů 
pro Supraphon, Decca, Telarc a další.
Na závěrečném koncertě 32. festivalu Smetanovské dny 
se PKO představí jako mistr interpretace klasicistního 
repertoáru, který je založen na brilantní technice a práci 
se zvukem. V programu zazní dílo W. A. Mozarta a jeho 
současníka F. X. Duška, V. Trojana, který tuto kompozici 
dedikoval právě PKO.

neděle 11. března | 19:00 | Měšťanská beseda

G. B. perGoleSi: livietta e tracollo  
& la Serva padrona

účinkují: studenti pěveckého oddělení Konzervatoře 
Plzeň, Komorní soubor konzervatoře Plzeň
režie: Dominik Beneš; dirigent: Jakub Kydlíček

G. B. Pergolesi napsal tato dvě komická intermezza 
jako součást svých vážných tříaktových oper. Obě 
intermezza vznikla a těžila z úspěšné komedie 
dell‘arte, jejíž obliba je příznačná pro dobu svého 
vzniku. První skladatelovo intermezzo La serva 
padrona je označováno jako základ pro tehdy 
nastávající epochu Opery buffy.

čtvrtek 15. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bedřich Smetana a Jeho SoučaSníci

účinkují: Michal Kaňka (violoncello); 
Plzeňská filharmonie; Jan Chalupecký (dirigent)

Hlavním dramaturgickým záměrem 
programu je instrumentální dílo B. Smetany 
a jeho současníků, z nichž jmenujme např. 
A. Dvořáka, F. Mendelssohna-Bartholdyho či 
J. R. Rozkošného. Zlatým hřebem večera je sólový 
violoncellový koncert. Plzeňskou filharmonii bude 
řídit dirigent Národního divadla v Praze a také 
bývalý šéfdirigent Plzeňské filharmonie pan Jan 
Chalupecký.

ČLOVĚK A STROJ VE FILMU

čtvrtek 8. března v 17:00 | Kino Beseda

karlík a továrna na čokoládu
režie: Tim Burton; USA, V. Británie /2005/ 106 min.

Charlie Bucket miluje čokoládu, kterou si ale jeho chudí rodiče 
mohou dovolit jen jednou v roce. Jednoho dne vyhraje cestu po 
fantastické továrně, kterou vlastní excentrický.

čtvrtek 8. března v 19:30 | Kino Beseda

počátek
režie: Christopher Nolan; USA, V. Británie /2010/ 148 min.

Uznávaný režisér Christopher Nolan natočil mezinárodně 
obsazený akční sci-fi „Počátek“, který vás zavede nejen 
na různá místa na světě, ale také do nekonečného světa snů.

pátek 9. března v 17:00 | Kino Beseda

a.i. umělá inteliGence
režie: Steven Spielberg; USA /2001/ 146 min.

Sci-fi, která vzešla z hlavy legendárního Stanleye Kubricka, 
aby ji po jeho smrti dokončil jeho přítel Steven Spielberg, 
vypráví o robotickém chlapci Davidovi a jeho pinocchiovské 
touze po životě.

pátek 9. března v 19:30 | Kino Beseda

avatar 3d
režie: James Cameron; USA, V. Británie /2009/ 155 min.

Avatar před diváky otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší 
fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací...

sobota 10. března v 17:00 | Kino Beseda

mechanický pomeranč
režie: Stanley Kubrick; V. Británie, USA /1971/ 137 min.

Kubrickův snímek, namířený obecně proti establishmentu 
a proti násilí v jakékoliv podobě, dodnes zaujme důslednou 
a sofistikovanou stylizací futuristické dekadentní atmosféry 
„blízké budoucnosti“.

sobota 10. března v 19:30 | Kino Beseda

matrix
režie: Lana Wachowski, Andy Wachowski;  
USA /1999/ 131 min.

První ze série tří kultovních filmů. Snímek popisuje svět 
v Matrixu, rozsáhlém počítačovém systému, na který jsou 
připojeni lidé a žijí v něm virtuální životy. Skupina rebelů 
se ale rozhodne bojovat...

12., 15. a 16. března v 17:00 a 19:30 | Kino Beseda

Star WarS: epizoda i – Skrytá hrozBa 3d
režie: George Lucas; USA /1999/ 136 min.

Čtvrtý film ze série Star Wars dějově předchází třem předešlým 
kultovním snímkům ze sedmdesátých a osmdesátých let.

GIGANTI SVĚTOVÉ MANDOLÍNY
25. 5. 2012, Měšťanská beseda

C. Lichtenberg, M. Marshall, R. Zenkl
Unikátní spojení tří přístupů nejen k hudbě samotné,  

ale i tří přístupů ke hře na mandolínu.
Jediný koncert v České republice!



HUDBA

zm ěna prog ramu v yhrazena

neděle 5. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Gala večer – Slavné Scény z oper 
Bedřicha Smetany a zdeňka FiBicha

účinkují: Michaela Kapustová (mezzosoprán); 
Maida Hundeling (soprán); Tomáš Černý (tenor); 
Peter Mikuláš (bas); Martin Gurbaľ (bas); Plzeňská 
filharmonie; Robert Jindra (dirigent)

Hlavním tématem zahajovacího koncertu je 
vokální tvorba B. Smetany a jeho následovníka 
Z. Fibicha. Ke spolupráci si Plzeňská filharmonie 
jako dirigenta přizvala hudebního ředitele Národního 
moravskoslezského divadla v Ostravě pana Roberta 
Jindru, který dále přizval k realizaci tohoto koncertu 
5 zpěváků, sólistů našich předních operních scén.

neděle 12. února | 11:00 | Měšťanská beseda

Jiří Bárta a kvarteto martinů

účinkují: Jiří Bárta (violoncello); Lubomír Havlák 
(housle); Libor Kaňka (housle); Zbyněk Paďourek 
(viola); Jitka Vlašánková (violoncello)

Komorní smyčcová hudba zazní v podání J. Bárty, 
předního violoncellisty své generace, v unikátním spojení 
s vynikajícím Kvartetem Martinů.

čtvrtek 16. února | 19:00 | Měšťanská beseda

Sametov ý hlaS a romantický klavír

účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán); Jan Simon (klavír)
V interpretaci mezzosopranistky E. Garajové 
a klavíristy J. Simona zazní písně a skladby J. Brahmse, 
P. I. Čajkovského, F. Chopina, C. Debussyho a dalších.

čtvrtek 23. února | 19:30 | Měšťanská beseda

člověk a StroJ

účinkují: Ivan Kusnjer (baryton); Plzeňská filharmonie; 
Radomil Eliška (dirigent)

V programu zazní díla A. Honeggera, S. Bodorové 
a B. Smetany.

pondělí 27. února | 18:00 | Kino Beseda

lazeBník SevillSký /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gioacchino Rossini; dirigent: Maurizio Benini; režie: Bartlett Sher
hrají: Peter Mattei, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 220. výročí narození G. Rossiniho.
Vrchol Rossiniho tvorby, který vznikl za pouhé tři týdny. Kdo by neznal 
nejslavnějšího lazebníka všech dob – Figara, který suverénně vládne nejen 
břitvou, ale i skvělým vtipem, jímž pomůže získat hraběti Almavivovi jeho 
milovanou Rosinu?

čtvrtek 1. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bohemia Saxophone Quartet

účinkují: Pavel Fiedler (soprán saxofon); Antonín 
Mühlhansl (alt saxofon); Pavel Škrna (tenor 
saxofon); Kateřina Pavlíková (baryton saxofon)

V programu zazní díla B. Smetany,  
W. A. Mozarta, B. Martinů a dalších.

neděle 4. března | 19:00 | Měšťanská beseda

všechno neJlepší, milý Bedřichu!... 
aneB romantická oSlava S přáteli

účinkuje: Jitka Čechová (klavír)
Klavírní recitál Jitky Čechové u příletžitosti 
188. výročí narození B. Smetany.  
V programu zazní díla B. Smetany, F. Chopina, 
R. Schumanna a F. Liszta.

neděle 11. března | 10:30 | Velké divadlo – foyer

o ruSalce

účinkují: členové Divadla J. K. Tyla
hudební nastudování a doprovod:  
Ivana Janečková, Hana Zemenová
hudební spolupráce: Ivan Pařík
úprava a režie: Lilka Rybářová Ročáková

Opera A. Dvořáka Rusalka na libreto J. Kvapila 
upravená pro dětského diváka.

sobota 17. března | 19:30 | Měšťanská beseda

mezinárodní SmetanovSká klavírní 
Soutěž: Finále Soutěže

účinkují: finalisté soutěže za doprovodu Plzeňské 
filharmonie pod řízením Koji Kawamota

pondělí 19. března | 18:00 | Kino Beseda

dcera pluku /záznam z Metropolitní opery New York/
hudba: Gaetano Donizetti; dirigent: Marco Armiliato; režie: Laurent Pelly
hrají: Natalie Dessay, Juan Diego Flórez, Felicity Palmer a další

Záznam operního představení z Metropolitní opery New York.  
Představení je uváděno k 215. výročí narození G. Donnizettiho.
Základem příběhu Dcera pluku, jehož francouzskými libretisty byli 
G. H. Vernoy de Saint-Georges a J. F. Bayard, je pátrání po původu dítěte, 
které nalezl před lety seržant Sulpice uprostřed bitevní vřavy... 

neděle 25. března | 11:00 | Měšťanská beseda

napříč Generacemi

Koncert Západočeského hudebního centra
V programu zazní hudba soudobá i starší v různém 
nástrojovém obsazení skladatelů K. Pexidra, J. Bezděka, 
P. Samiece a dalších.

neděle 25. března | 19:00 | Měšťanská beseda

leGendární pražSký komorní orcheStr  
v plzni

účinkují: Pražský komorní orchestr bez dirigenta; 
Václav Mácha (klavír)

Pražský komorní orchestr bez dirigenta je prestižním 
světovým tělesem na poli klasické hudby. Mezi 
českými orchestry má PKO zcela výsadní postavení 
a i ve světě se obdobná tělesa vyskytují jen zřídka. 
Hra bez dirigenta představuje zcela odlišnou kvalitu 
orchestrální sounáležitosti, kdy se každý hráč vztahuje 
ne k dirigentově taktovce, ale tělesu jako celku. PKO 
za více než padesátileté období své existence vystoupil 
téměř ve všech koutech světa a natočil bezpočet titulů 
pro Supraphon, Decca, Telarc a další.
Na závěrečném koncertě 32. festivalu Smetanovské dny 
se PKO představí jako mistr interpretace klasicistního 
repertoáru, který je založen na brilantní technice a práci 
se zvukem. V programu zazní dílo W. A. Mozarta a jeho 
současníka F. X. Duška, V. Trojana, který tuto kompozici 
dedikoval právě PKO.

neděle 11. března | 19:00 | Měšťanská beseda

G. B. perGoleSi: livietta e tracollo  
& la Serva padrona

účinkují: studenti pěveckého oddělení Konzervatoře 
Plzeň, Komorní soubor konzervatoře Plzeň
režie: Dominik Beneš; dirigent: Jakub Kydlíček

G. B. Pergolesi napsal tato dvě komická intermezza 
jako součást svých vážných tříaktových oper. Obě 
intermezza vznikla a těžila z úspěšné komedie 
dell‘arte, jejíž obliba je příznačná pro dobu svého 
vzniku. První skladatelovo intermezzo La serva 
padrona je označováno jako základ pro tehdy 
nastávající epochu Opery buffy.

čtvrtek 15. března | 19:00 | Měšťanská beseda

Bedřich Smetana a Jeho SoučaSníci

účinkují: Michal Kaňka (violoncello); 
Plzeňská filharmonie; Jan Chalupecký (dirigent)

Hlavním dramaturgickým záměrem 
programu je instrumentální dílo B. Smetany 
a jeho současníků, z nichž jmenujme např. 
A. Dvořáka, F. Mendelssohna-Bartholdyho či 
J. R. Rozkošného. Zlatým hřebem večera je sólový 
violoncellový koncert. Plzeňskou filharmonii bude 
řídit dirigent Národního divadla v Praze a také 
bývalý šéfdirigent Plzeňské filharmonie pan Jan 
Chalupecký.

ČLOVĚK A STROJ VE FILMU

čtvrtek 8. března v 17:00 | Kino Beseda

karlík a továrna na čokoládu
režie: Tim Burton; USA, V. Británie /2005/ 106 min.

Charlie Bucket miluje čokoládu, kterou si ale jeho chudí rodiče 
mohou dovolit jen jednou v roce. Jednoho dne vyhraje cestu po 
fantastické továrně, kterou vlastní excentrický.

čtvrtek 8. března v 19:30 | Kino Beseda

počátek
režie: Christopher Nolan; USA, V. Británie /2010/ 148 min.

Uznávaný režisér Christopher Nolan natočil mezinárodně 
obsazený akční sci-fi „Počátek“, který vás zavede nejen 
na různá místa na světě, ale také do nekonečného světa snů.

pátek 9. března v 17:00 | Kino Beseda

a.i. umělá inteliGence
režie: Steven Spielberg; USA /2001/ 146 min.

Sci-fi, která vzešla z hlavy legendárního Stanleye Kubricka, 
aby ji po jeho smrti dokončil jeho přítel Steven Spielberg, 
vypráví o robotickém chlapci Davidovi a jeho pinocchiovské 
touze po životě.

pátek 9. března v 19:30 | Kino Beseda

avatar 3d
režie: James Cameron; USA, V. Británie /2009/ 155 min.

Avatar před diváky otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší 
fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací...

sobota 10. března v 17:00 | Kino Beseda

mechanický pomeranč
režie: Stanley Kubrick; V. Británie, USA /1971/ 137 min.

Kubrickův snímek, namířený obecně proti establishmentu 
a proti násilí v jakékoliv podobě, dodnes zaujme důslednou 
a sofistikovanou stylizací futuristické dekadentní atmosféry 
„blízké budoucnosti“.

sobota 10. března v 19:30 | Kino Beseda

matrix
režie: Lana Wachowski, Andy Wachowski;  
USA /1999/ 131 min.

První ze série tří kultovních filmů. Snímek popisuje svět 
v Matrixu, rozsáhlém počítačovém systému, na který jsou 
připojeni lidé a žijí v něm virtuální životy. Skupina rebelů 
se ale rozhodne bojovat...

12., 15. a 16. března v 17:00 a 19:30 | Kino Beseda

Star WarS: epizoda i – Skrytá hrozBa 3d
režie: George Lucas; USA /1999/ 136 min.

Čtvrtý film ze série Star Wars dějově předchází třem předešlým 
kultovním snímkům ze sedmdesátých a osmdesátých let.

GIGANTI SVĚTOVÉ MANDOLÍNY
25. 5. 2012, Měšťanská beseda

C. Lichtenberg, M. Marshall, R. Zenkl
Unikátní spojení tří přístupů nejen k hudbě samotné,  

ale i tří přístupů ke hře na mandolínu.
Jediný koncert v České republice!



Základní vstupné 350,  Kč. Množstevní slevy. Slevy pro seniory a juniory. Slevy pro držitele abonmá DJ

Rodinné vstupné. Pro držitele platné vstupenky sleva 15 % v Kavárně Mešťanské besedy v den představení

KT. 

. 

Raymonda
24. 6. 2012 (neděle), 16:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

PŘÍMÝ PŘENOS

Romeo a Julie
15. 5. 2012 (úterý), 19:15 h.
BALET PAŘÍŽSKÉ OPERY

PŘÍMÝ PŘENOS

11. 3. 2012 (neděle), 15:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

KorzárPŘÍMÝ PŘENOS

Popelka
15. 1. 2012 (neděle), 15:45 h.

BIRMINGHAMSKÝ KRÁLOVSKÝ BALET

ZÁZNAM

Balet v kině

27. ledna, 19:30 hod.27. ledna, 19:30 hod.
Magdalena Kožená (mezzosoprán) 
Berlínská filharmonie; diriguje: Sir Simon Rattle

HD kvalita, 5.1 zvuk

PŘÍMÝ PŘENOS

PROGRAM hudba
výstava 

film
sympozium

www.smetanovskedny.cz

VÝSTAVY NA TÉMA ČLOVĚK A STROJ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

SYMPOzIUM

Více o programu festivalu 32. Smetanovské dny naleznete na:
WWW.SmetanovSkedny.cz

DÁRKOV Ý CERTIFIK ÁT
Pořiďte svým blízkým dárek v podobě Dárkového certifikátu 

v hodnotě 200 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč, který jim umožní navštívit 
akce v Měšťanské besedě podle vlastního výběru.

zakoupit jej můžete v Informačním centru města Plzně,  
nám. Republiky 41.

DEJTE HL A S 32 . FESTIVA LU SMETA NOVSKÉ DNY!

Podpořte festival v programu PRAZDROJ LIDEM. Svým hlasem 
rozhodnete, zda finanční podpora z tohoto dárcovského programu 

pomůže k realizaci dalšího ročníku festivalu.
SMETANOVSKÉ DNY mají číslo 3.

Hlasovat můžete od 11. 11. do 31. 12. 2011
Jak hlasovat se dozvíte na:  

www.prazdroj.cz nebo na www.smetranovskedny.cz

DĚKUJEME ZA PODPORU!

m e d i á l n í  p a r t n e ř i

f e s t i v a l f i n a n č n ě p o d p o ř i l

24. 2.–6. 5. 2012 | západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň „13“
Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

člověk a StroJ v čeSkém v ýtvarném umění 19. Století

Stroj a jeho využívání člověkem 
v 19. století se stalo základem strojové 
estetiky založené na „objektivní“ , skoro 
vědecké dokonalosti a opakovatelnosti 
formy. Rané doklady fascinace 
funkčností, výkonem a novými 
vlastnostmi obrazu, které se ve 
20. století staly základem avantgardní 

estetiky i předmětem společenské kritiky, představí výstava na málo známém 
materiálu technické kresby a ilustrace, sériové výroby uměleckořemeslných 
prvků, technologiích reprodukce obrazu i zvuku, filmových sekvencích 
i klasických uměleckých druzích, které se snažily novým zpracováním tématu na 
estetiku stroje reagovat.
Výstava je pořádána k aktuálnímu tématu mezioborového sympozia 
k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu 
Smetanovské dny.

Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

rezervace vstupenek na www.smetanovskedny.cz
nebo prostřednictvím www.plzenskavstupenka.cz

23. 2.–25. 2. 2012 | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

odBorné mezioBorové Sympozium na téma  
„Člověk a stroj v české kultuře 19. století“

32. ročník plzeňského mezioborového sympozia 
k problematice 19. století v českých zemích 
se koná ve dnech 23.–25. února 2012 ve 
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 
pod názvem Člověk a stroj. Téma zvolili letošní 
organizátoři z Ústavu dějin umění AV ČR 
i s ohledem na průmyslovou historii Plzně. Také 
letos se mezi třemi desítkami přednášejících 
objeví hosté ze zahraničních akademických 
a univerzitních pracovišť. Součástí sympozia 
jsou výstavy a filmová projekce z počátků 
českého filmu. Více na www.plzensympozium.cz

25. 2.–17. 6. 2012 | Výstavní sál západočeského muzea v Plzni

Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

výStava člověk a StroJ

Od 19. století je člověk stále více obklopen stroji. 
K jakým účelům stroje člověku sloužily, jak se vyvíjely 
a zdokonalovaly, jak pracovaly, čím byly některé z nich 
zvláštní a výjimečné či jak se s nimi zacházelo – to 
vše se pokusí ukázat a přiblížit výstava Člověk a stroj 
pořádaná Západočeským muzeem v Plzni na téma 
32. ročníku plzeňského sympozia k problematice 
19. století v českých zemích. 

www.norb.cz



Základní vstupné 350,  Kč. Množstevní slevy. Slevy pro seniory a juniory. Slevy pro držitele abonmá DJ

Rodinné vstupné. Pro držitele platné vstupenky sleva 15 % v Kavárně Mešťanské besedy v den představení

KT. 

. 

Raymonda
24. 6. 2012 (neděle), 16:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

PŘÍMÝ PŘENOS

Romeo a Julie
15. 5. 2012 (úterý), 19:15 h.
BALET PAŘÍŽSKÉ OPERY

PŘÍMÝ PŘENOS

11. 3. 2012 (neděle), 15:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

KorzárPŘÍMÝ PŘENOS

Popelka
15. 1. 2012 (neděle), 15:45 h.

BIRMINGHAMSKÝ KRÁLOVSKÝ BALET

ZÁZNAM

Balet v kině

27. ledna, 19:30 hod.27. ledna, 19:30 hod.
Magdalena Kožená (mezzosoprán) 
Berlínská filharmonie; diriguje: Sir Simon Rattle

HD kvalita, 5.1 zvuk

PŘÍMÝ PŘENOS

PROGRAM hudba
výstava 

film
sympozium

www.smetanovskedny.cz

VÝSTAVY NA TÉMA ČLOVĚK A STROJ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

SYMPOzIUM

Více o programu festivalu 32. Smetanovské dny naleznete na:
WWW.SmetanovSkedny.cz

DÁRKOV Ý CERTIFIK ÁT
Pořiďte svým blízkým dárek v podobě Dárkového certifikátu 

v hodnotě 200 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč, který jim umožní navštívit 
akce v Měšťanské besedě podle vlastního výběru.

zakoupit jej můžete v Informačním centru města Plzně,  
nám. Republiky 41.

DEJTE HL A S 32 . FESTIVA LU SMETA NOVSKÉ DNY!

Podpořte festival v programu PRAZDROJ LIDEM. Svým hlasem 
rozhodnete, zda finanční podpora z tohoto dárcovského programu 

pomůže k realizaci dalšího ročníku festivalu.
SMETANOVSKÉ DNY mají číslo 3.

Hlasovat můžete od 11. 11. do 31. 12. 2011
Jak hlasovat se dozvíte na:  

www.prazdroj.cz nebo na www.smetranovskedny.cz

DĚKUJEME ZA PODPORU!

m e d i á l n í  p a r t n e ř i

f e s t i v a l f i n a n č n ě p o d p o ř i l

24. 2.–6. 5. 2012 | západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň „13“
Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

člověk a StroJ v čeSkém v ýtvarném umění 19. Století

Stroj a jeho využívání člověkem 
v 19. století se stalo základem strojové 
estetiky založené na „objektivní“ , skoro 
vědecké dokonalosti a opakovatelnosti 
formy. Rané doklady fascinace 
funkčností, výkonem a novými 
vlastnostmi obrazu, které se ve 
20. století staly základem avantgardní 

estetiky i předmětem společenské kritiky, představí výstava na málo známém 
materiálu technické kresby a ilustrace, sériové výroby uměleckořemeslných 
prvků, technologiích reprodukce obrazu i zvuku, filmových sekvencích 
i klasických uměleckých druzích, které se snažily novým zpracováním tématu na 
estetiku stroje reagovat.
Výstava je pořádána k aktuálnímu tématu mezioborového sympozia 
k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu 
Smetanovské dny.

Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

rezervace vstupenek na www.smetanovskedny.cz
nebo prostřednictvím www.plzenskavstupenka.cz

23. 2.–25. 2. 2012 | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

odBorné mezioBorové Sympozium na téma  
„Člověk a stroj v české kultuře 19. století“

32. ročník plzeňského mezioborového sympozia 
k problematice 19. století v českých zemích 
se koná ve dnech 23.–25. února 2012 ve 
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 
pod názvem Člověk a stroj. Téma zvolili letošní 
organizátoři z Ústavu dějin umění AV ČR 
i s ohledem na průmyslovou historii Plzně. Také 
letos se mezi třemi desítkami přednášejících 
objeví hosté ze zahraničních akademických 
a univerzitních pracovišť. Součástí sympozia 
jsou výstavy a filmová projekce z počátků 
českého filmu. Více na www.plzensympozium.cz

25. 2.–17. 6. 2012 | Výstavní sál západočeského muzea v Plzni

Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

výStava člověk a StroJ

Od 19. století je člověk stále více obklopen stroji. 
K jakým účelům stroje člověku sloužily, jak se vyvíjely 
a zdokonalovaly, jak pracovaly, čím byly některé z nich 
zvláštní a výjimečné či jak se s nimi zacházelo – to 
vše se pokusí ukázat a přiblížit výstava Člověk a stroj 
pořádaná Západočeským muzeem v Plzni na téma 
32. ročníku plzeňského sympozia k problematice 
19. století v českých zemích. 

www.norb.cz



Základní vstupné 350,  Kč. Množstevní slevy. Slevy pro seniory a juniory. Slevy pro držitele abonmá DJ

Rodinné vstupné. Pro držitele platné vstupenky sleva 15 % v Kavárně Mešťanské besedy v den představení

KT. 

. 

Raymonda
24. 6. 2012 (neděle), 16:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

PŘÍMÝ PŘENOS

Romeo a Julie
15. 5. 2012 (úterý), 19:15 h.
BALET PAŘÍŽSKÉ OPERY

PŘÍMÝ PŘENOS

11. 3. 2012 (neděle), 15:45 h.
BOLŠOJ BALET MOSKVA

KorzárPŘÍMÝ PŘENOS

Popelka
15. 1. 2012 (neděle), 15:45 h.

BIRMINGHAMSKÝ KRÁLOVSKÝ BALET

ZÁZNAM

Balet v kině

27. ledna, 19:30 hod.27. ledna, 19:30 hod.
Magdalena Kožená (mezzosoprán) 
Berlínská filharmonie; diriguje: Sir Simon Rattle

HD kvalita, 5.1 zvuk

PŘÍMÝ PŘENOS

PROGRAM hudba
výstava 

film
sympozium

www.smetanovskedny.cz

VÝSTAVY NA TÉMA ČLOVĚK A STROJ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

SYMPOzIUM

Více o programu festivalu 32. Smetanovské dny naleznete na:
WWW.SmetanovSkedny.cz

DÁRKOV Ý CERTIFIK ÁT
Pořiďte svým blízkým dárek v podobě Dárkového certifikátu 

v hodnotě 200 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč, který jim umožní navštívit 
akce v Měšťanské besedě podle vlastního výběru.

zakoupit jej můžete v Informačním centru města Plzně,  
nám. Republiky 41.

DEJTE HL A S 32 . FESTIVA LU SMETA NOVSKÉ DNY!

Podpořte festival v programu PRAZDROJ LIDEM. Svým hlasem 
rozhodnete, zda finanční podpora z tohoto dárcovského programu 

pomůže k realizaci dalšího ročníku festivalu.
SMETANOVSKÉ DNY mají číslo 3.

Hlasovat můžete od 11. 11. do 31. 12. 2011
Jak hlasovat se dozvíte na:  

www.prazdroj.cz nebo na www.smetranovskedny.cz

DĚKUJEME ZA PODPORU!

m e d i á l n í  p a r t n e ř i

f e s t i v a l f i n a n č n ě p o d p o ř i l

24. 2.–6. 5. 2012 | západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň „13“
Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

člověk a StroJ v čeSkém v ýtvarném umění 19. Století

Stroj a jeho využívání člověkem 
v 19. století se stalo základem strojové 
estetiky založené na „objektivní“ , skoro 
vědecké dokonalosti a opakovatelnosti 
formy. Rané doklady fascinace 
funkčností, výkonem a novými 
vlastnostmi obrazu, které se ve 
20. století staly základem avantgardní 

estetiky i předmětem společenské kritiky, představí výstava na málo známém 
materiálu technické kresby a ilustrace, sériové výroby uměleckořemeslných 
prvků, technologiích reprodukce obrazu i zvuku, filmových sekvencích 
i klasických uměleckých druzích, které se snažily novým zpracováním tématu na 
estetiku stroje reagovat.
Výstava je pořádána k aktuálnímu tématu mezioborového sympozia 
k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu 
Smetanovské dny.

Informační centrum města Plzně, nám. Republiky 41, tel.: 378 035 415
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň

rezervace vstupenek na www.smetanovskedny.cz
nebo prostřednictvím www.plzenskavstupenka.cz

23. 2.–25. 2. 2012 | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

odBorné mezioBorové Sympozium na téma  
„Člověk a stroj v české kultuře 19. století“

32. ročník plzeňského mezioborového sympozia 
k problematice 19. století v českých zemích 
se koná ve dnech 23.–25. února 2012 ve 
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje 
pod názvem Člověk a stroj. Téma zvolili letošní 
organizátoři z Ústavu dějin umění AV ČR 
i s ohledem na průmyslovou historii Plzně. Také 
letos se mezi třemi desítkami přednášejících 
objeví hosté ze zahraničních akademických 
a univerzitních pracovišť. Součástí sympozia 
jsou výstavy a filmová projekce z počátků 
českého filmu. Více na www.plzensympozium.cz
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Otevřeno úterý až neděle od 10:00 do 18:00 hod.

výStava člověk a StroJ

Od 19. století je člověk stále více obklopen stroji. 
K jakým účelům stroje člověku sloužily, jak se vyvíjely 
a zdokonalovaly, jak pracovaly, čím byly některé z nich 
zvláštní a výjimečné či jak se s nimi zacházelo – to 
vše se pokusí ukázat a přiblížit výstava Člověk a stroj 
pořádaná Západočeským muzeem v Plzni na téma 
32. ročníku plzeňského sympozia k problematice 
19. století v českých zemích. 

www.norb.cz


