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RUSALKA NA VYSOKÉ 
 

Vaše příležitost? 

 Reklama a prezentace Vaší 
firmy v místě Vaší působnosti  
 – 4 večery, 1200 diváků, 
jedinečná akce kraje 
prezentovaná v médiích, se kterou 
propojíte své jméno 
 
 Investujte do projektu, který 
zvýší návštěvnost v oblasti Vaší 
působnosti, investujete do svého 
rozvoje 
 

 
 Podpořte rozvoj Vašich dětí, i dětí ve Vašem okolí na projektu se podílejí místní ZUŠ, SŠ, divadlo 

a místní občané  
 

 Unikátní příležitost - - „poprvé po 
70-ti letech“ 
 

 Potenciál rozvoje projektů v kraji, 
rozvoje památníku, jeho 
návštěvnosti a tím i podpora 
turistiky a celého kraje. 
 

 Možnost podílet se na projektu 
prezentovaném v rámci akce 
Středočeského kulturního léta, 
největšího festivalu Středočeské 
centrály cestovního ruchu.  
 

 Ovlivněte, kam směřují Vaše daně – Váš dar můžete odečíst z daní 
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Co si pod Rusalkou na Vysoké představit? 

Snad nejznámější Dvořákova opera, Rusalka, byla ve Vysoké u Příbramě, „druhém“ domově Antonína 
Dvořáka, uvedena naposledy v padesátých letech 20. století. Dvořák jí zde i složil, inspirovalo ho 
prostředí zámečku a jeho okolí. Proto jsme se rozhodli obnovit tuto myšlenku, vrátit se do Dvořákovy 
doby a opět do tohoto místy až magického místa Rusalku přivést. Představení se proto bude odehrávat 
přímo v přírodních kulisách památníku, s komorním orchestrem a za přispění žáků ZUŠ Open, kteří 
doplní sbory a taneční část představení. Ojedinělé představení začne I. dějstvím Rusalky u jezírka na 
palouku a v přilehlém stromoví. Na II. dějství se diváci přesunou k zámku, který s paloukem přímo 
sousedí. Závěr opery diváci shlédnou v prostorách okolí zámku a v prostranství mezi zámkem a 
jezerem.  

Kdo jsme :  Od svého vzniku v roce 2017 připravuje Opera studio Praha, z.s. představení nebo koncert 
každý rok. Naše projekty se zavazují dávat prostor talentovaným umělcům na počátku jejich kariéry, 
kdy mají jen velmi málo příležitostí zazářit ve významných rolích. V letošním roce realizujeme dvě 
premiéry – v únoru na Festivalu Opera 2022 Mistrovská partie, a v červnu Rusalka na Vysoké u 
Příbrami. Každé naše představení je netradiční kombinací více typů performativního umění a poskytuje 
tak ucelený umělecký zážitek, který přivádí mnohem širší publikum, než jen diváky opery. 

Kdo se na projektu podílí? 

 Památník Antonína Dvořáka 
 Vysoká u Příbramě 
 ZUŠ Open – ZUŠ Antonína Dvořáka, ZUŠ TGM, ZUŠ Hořovice, ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem   
 Divadlo Antonína Dvořáka 
 Členové orchestru PKF 
 Příbramské sbory 
 Dvořákův festival (66. ročník celostátního festivalu) 
 Metropolitní střední škola maskérky 

 
 

 Dirigent: Sébastien Bagnoud – Česko švýcarský dirigent působící v orchestrech v Čechách i na 
Moravě 

 Režisér: Dominik Beneš – autor inscenací uváděných  v Národním divadle v Praze či Smetanově 
Litomyšli 

 Choreograf: Martin Šinták – Tanečník a choreograf působící v Plzni, Brně i Praze, laureát 
prestižních cen. 

 Kostýmní výtvarnice: Zuzana Přidalová – působí v zahraničí i na nejvýznamnějších českých 
scénách 

 
  


