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RALUCA
Pátek  2.1. | 19:00 hod.
ČR, drama, 80 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
Bývalý policista pracuje jako soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou, sleduje lidi za
peníze. Až do chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca. Je to náhoda, osud,
nebo na něj někdo nastražil past? Začnou se totiž dít věci, které by ho nikdy nenapadly.
Jde v nich o sex, o vraždu, o velké odhalení, drsné připomenutí té proklaté minulosti...
Hrají:  Jan  Dolanský,  David  Novotný,  Helena  Dvořáková,  Malvína  Pachlová,  Stanislav
Majer,  Kristýna  Frejová,  Dana  Syslová,  Radim  Schwab,  Klára  Sedláčková-Oltová,  Petr
Konáš
Režie: Zdeněk Viktora

TUČŇÁCI  Z MADAGASKARU
Sobota 3. 1. | 15:00 hod.
USA, animovaný, 90 min., vstupné 100 Kč, pro děti, český dabing
Tučňáci Skipper, Kowalski, Rico a Vojín jsou připraveni kdykoliv a kdekoliv zasáhnout i
při  sebemenším  ohrožení  světa.  A  tak  se  neohroženě  vrhají  do  velkých  společných
dobrodružství.
V českém znění: Igor Bareš,  Libor  Terš,  Pavel Tesař,  Jiří  Ployhar, Pavel Vondra, Irena
Máchová, Viktor Dvořák, Ladislav Županič

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Sobota 3. 1. | 19:00 hod. | 3D  | 120 Kč
Neděle 4. 1. | 17:00 hod. | 2D  | 100 Kč
USA/Nový Zéland, dobrodružný, 144 min., mládeži přístupný, český dabing
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a
skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast,
nechtěně  vypustili  do  světa  smrtící  sílu.  Rozzuřený  Šmak  dští  svůj  spalující  hněv  na
bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě.Thorinova posedlost hromaděním znovu
nabytého pokladu, kterému i přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita k
zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. Ale ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož
krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů,
aby zaútočila na Osamělou horu. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se konfliktu,



jsou  Trpaslíci,  Elfové  a  Lidé  postaveni  před  volbu,  zda  se  sjednotí  či  budou  zničeni.
Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život svůj
i svých přátel. 
Hrají:  Benedict  Cumberbatch,  Martin  Freeman,  Elijah  Wood,  Evangeline  Lilly,  Hugo
Weaving, Orlando Bloom, Luke Evans,  Cate Blanchett,  Ian McKellen,  Christopher Lee,
Richard  Armitage,  Lee  Pace,  Manu Bennett,  Billy  Connolly,  Aidan Turner,  Ian  Holm,
Mikael Persbrandt, James Nesbitt, Bret McKenzie, Graham McTavish, Sylvester McCoy
Režie: Peter Jackson

POHÁDKÁŘ
Středa 7. 1.  |19:00 hod. 
ČR, drama, 90 min., vstupné 90 Kč, do 15 let nevhodný
V  řece  je  nalezeno  tělo  neznámého  muže.  Při  pátrání  po  jeho  identitě  se  postupně
rozehrává milostné drama hlavního hrdiny, který si vybudoval dva souběžné životy se
dvěma krásnými ženami. Příběh o touze, podvodu a věčném odpouštění, lidí ztracených v
bludišti lásky, z kterého nemohou a možná ani nechtějí najít cestu. Protože láska podobně
jako lež bývají slepé. Film natočený úspěšným režisérem Vladimírem Michálkem podle
stejnojmenné knihy Báry Nesvatbové.
Hrají: Jiří  Macháček,  Aňa  Geislerová,  Eva  Herzigová,  Anna  Linhartová,  Jiří  Dvořák,
Mariana Kroftová, Matěj Hádek, Gabriela Míčová, Lubomír Tichý, Alena Mudrová
Režie: Vladimír Michálek

BURÁCENÍ 
Čtvrtek 8. 1. | 19:00 hod. 
ČR, road movie - drama, 91 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nepřístupný
Drama založené na pravdivé  události,  která  se  stala  v  roce  2004 a která završila  sérii
příběhů, jehož autor scénáře sledoval v médiích už řadu let. Námětem je domácí násilí,
sebeobrana  před  násilníkem,  či  obrana a  pomoc blízkému člověku  v  nouzi.  To  vše  je
zasazeno do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity, kde se
mísí  rovná a čestná povaha s výbušností,  burácením v srdci  a  náklonností  k  absolutní
kráse a člověk přestává být soudný sám k sobě.
Hrají: Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová, Martin Stránský, Vladimír Javorský,
Chantal  Poullain-Polívková,  Oldřich  Navrátil,  Stanislav  Zindulka,  Zdeněk  Podhůrský,
Jakub Kohák, Kryštof Michal, Richard Müller, Zuzana Bydžovská, Branislav Bystriansky,
Mikuláš Křen, Ondřej Kavan, Miroslav Navrátil, Stanislava Ziková, Matyáš Svoboda
Režie: Adolf Zika   
 
FOTOGRAF
Pátek 9. 1.  - sobota 10.1.| 19:00 hod. 
ČR, komedie, 133 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nepřístupný
Příběh  kontroverzního  a  zvláštního  člověka  –  umělce  a  hlavního  hrdiny,  obdařeného
výjimečným  talentem,  živelností  a  vášní.  Všechny  tyto  vlastnosti  mu  přinesly  slávu  i
odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem jeho života vždy byly



ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu nebo ty, jež ho obklopovaly
v  soukromí. Dcery, manželky, milenky, sexuální přítelkyně, intelektuální obdivovatelky.
Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho
bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým umělcem toužily spojit svou budoucnost,
posedlé touhou zkrotit  jeho svobodomyslnost,  sdílet  s  ním jeho majetek, talent i  geny.
Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením mimořádného filmu, který
je příjemně hořkou komedií s erotickými prvky.
Hrají:  Karel  Roden,  Marie  Málková,  Vilma  Cibulková,  Václav  Neužil  ml.,  Marika
Procházková, Zuzana Vejvodová, Patrik Děrgel, Jenovéfa Boková, Jitka Sedláčková, David
Šír, Slávek Bílský
Režie: Irena Pavlásková

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V KINĚ S DOMINIKEM
Neděle 11. 1. | 14:00 hod.
Vážení rodiče a milé děti,  přijměte pozvání  na netradiční pohádkové odpoledne,  které
jsme si společně s Domem dětí a mládeže Dominik pro vás všechny připravili. 
Program je opět bohatý a tak se určitě nebudete nudit.
14:00 – 15:00 hod. Výtvarné dílny s Janou a Michalem 
15:00 – 16:05 hod. Promítání pohádek – pásmo POHÁDKY Z HOR
Jak Rákosníček zachraňoval mráčky beránky před hvězdným orlem, Jak šel Rumcajs pro
mašličkovou sponku,  Jak  se  chtěl  Trautenberk  pomstít  Krakonošovi  ,  Jak  Trautenberk
odvedl  horské  prameny,  Jak  si  Trautenberk  pochutnal  na  čerstvých  pstruzích,  Jak
Křemílka a Vochomůrku málem popadl drak, O hajném Robátkovi – Jak dali  vodníku
Barborovi jméno Bonifác, O zvířátkách pana Krbce – Počmáraný hrad, Bob a Bobek – V
lese
16:05 – 17:00 hod. Pohádkový kvíz
Na tuto akci je omezená kapacita, vstupenky je možné zakoupit v Tylově divadle, v DDM
Dominik a Informačním centru. Vstupenky nelze rezervovat elektronicky. Vstupné 60 Kč.

HODINOVÝ MANŽEL
Neděle 11. 1. | 19:00 hod. 
ČR, komedie, 100 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Filmový debut  divadelního režiséra  a  scénáristy Tomáše Svobody vypráví  příběh čtyř
přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne
jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Jeden z
nich pak na dně bazénu začne dokonce i bydlet, když se pohádá s manželkou a uražen
odejde  z  domova.  Z  nedostatku  příležitostí  začnou  chlapi  podnikat  jako  „hodinoví
manželé" a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou
pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To
se však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů... Takto rozehraný
příběh pak graduje nečekanou cestou do Tater, kde se vše pořádně zamotá, aby nakonec
vše dospělo do zdárného konce, který slibuje nejedno překvapení.



Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka Čvančarová,
Zuzana Norisová, Eva Holubová, Andrej Hryc, Nina Divíšková, Lenka Vlasáková, Vasil
Fridrich, Simona Babčáková, Lenka Zahradnická
Režie: Tomáš Svoboda

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1.ČÁST
Středa 14.1. | 19:00 hod.
USA, sci-fi, 125 min., vstupné  110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Katniss  Everdeenová  prožívá  nejtěžší  období  svého  života.  Ačkoli  z  Her  čtvrtstoletí
jakžtakž vyvázla  se  zdravou kůží  a  máma se  sestrou jsou  v  bezpečí,  její  starosti  ještě
neskončily.  Capitol  srovnal  se  zemí  Dvanáctý  obvod,  zahynuly  tisíce  lidí  a  Katniss
pronásleduje pocit viny. Navíc Peeta Mellark, její partner z Her, zůstal v rukou nepřátel.
Na čelo odboje se postavil Třináctý obvod, i když jen donedávna se o jeho existenci téměř
nic nevědělo. Válka přináší oběti na obou stranách, rozdíly mezi dobrem a zlem se stále
více stírají.  Vítězství se sice přiklání na stranu rebelů, ale konec je stále v nedohlednu.
Krveprolití může zastavit pouze Katniss. Pokud chce zachránit Peetu, zabránit dalšímu
maření  životů,  porazit  Sídlo a nenáviděného prezidenta  Snowa,  musí  se znovu chopit
symbolu Reprodrozda. Opět zjišťuje, že o svém osudu nerozhoduje sama, ale do jisté míry
se  stává nástrojem v mocenském souboji.  A stále  nevyřešila  dilema,  kterému ze dvou
nejbližších přátel patří její city ...
Hrají:  Jennifer  Lawrence,  Josh  Hutcherson,  Liam  Hemsworth,  Woody  Harrelson,
Elizabeth  Banks,  Julianne  Moore,  Philip  Seymour  Hoffman,  Stanley  Tucci,  Donald
Sutherland,  Sam Claflin,  Mahershala  Ali,  Robert  Knepper,  Natalie  Dormer,  Lily  Rabe,
Evan Ross, Jena Malone, Jeffrey Wright, Elden Henson, Wes Chatham, Phillip Troy Linger,
Monique Ganderton
Režie: Francis Lawrence

ODPAD
Čtvrtek 15. 1. | 19:00 hod.
USA, thriller, 115 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hrdiny filmu jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Každý
den ji prohledávají v naději, že najdou něco, co jim aspoň na chvíli zlepší nelehký život.
Netuší, že už ten příští nález jejich životy nenávratně změní. Tím mimořádným nálezem,
který Rafaela, Garda a Rata čeká, je peněženka, která obsahuje zdánlivě nesouvisející změť
poznámek,  výstřižků  a  jeden  klíč.  Když  se  o  ni  začne  zajímat  policie  a  nabídne  jako
nálezné  značnou  sumu,  uvědomí  si,  že  našli   něco  hodně  důležitého.  Rozhodnutím
nevydat nález do rukou úřadům se vydají na vzrušující a dobrodružnou, ale nebezpečnou
cestu, jejíž směr jim bude pomáhat určovat právě obsah peněženky. 
Hrají: Wagner Moura, Selton Mello, Rooney Mara, Martin Sheen, Rickson Tevez, Eduardo
Luis, Gabriel Weinstein, Gisele Froés
Režie:  Stephen Daldry



ŠŤASTNÁ
Pátek 16. 1.  |19:00 hod.
ČR, komedie, 75 min., vstupné 90 Kč, mládeži přístupný
Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná  odjíždí studovat do Prahy hereckou akademii. Záhy však
zjišťuje, že se její  původní ideály nesetkávají s realitou. Dostává se do party protřelých
studentek, které pojímají hereckou kariéru zcela osobitým způsobem. Co všechno je Viky
ochotná udělat pro úspěch?
Hrají: Andrea Daňková, David Kraus, Aneta Krejčíková, Jan Hrušínský, Marie Kružíková,
Dana Morávková, Ljuba Krbová, Agáta Lexová, Sámer Issa, Martin Maxa
Režie: Eva Toulová

FRANZ LEHÁR | VESELÁ VDOVA
Sobota 17. 1. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Anglické nastudování s anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč, předpokládaná délka přenosu 2 hodiny a 57 minut.
Broadwayská  režisérka  a  choreografka  Susan  Stroman,  která  inscenovala  například
muzikály Crazy for You, Contact nebo The Producers, jež získaly ocenění Tony Award,
bude  v  Metropolitní  opeře  debutovat  rozkošnickou  inscenací  Lehárovy  nestárnoucí
operety Veselá  vdova.  Zpívat  se  bude  v novém anglickém překladu Jeremyho Samse.
Lehárovo nejznámější dílo patří mezi divácké hity už od své premiéry v roce 1905. Kdo by
neznal píseň o Vilje, „U Maxima jsem znám“ anebo „Ženy, ženy“. Renée Fleming si svůj
rozsáhlý  repertoár,  čítající  jen  v  Metropolitní  opeře  na  22  rolí,  rozšíří  o  ovdovělou
pařížskou milionářku Hanu. Za dirigentským pultem stane Andrew Davis a na jevišti dále
Nathan Gunn v roli Hannina milence Danila, Alek Shrader coby mladý šlechtic Camille de
Rosillon,  Thomas  Allen  jako  intrikánský  baron  Zeta  a  broadwayská  sopranistka  Kelli
O’Hara ve svém metropolitním debutu jako baronova manželka, koketa Valencie.
Účinkují: Renée Fleming (Hana),  Kelli O´Hara (Valencie),  Nathan Gunn (Danilo), Alek
Shrader (Camille de Rosillon), Thomas Allen (Baron Zeta) Režie:Susan Stroman
Dirigent: Andrew Davis
Režie: Susan Stroman

SEDMÝ SYN, 3D
Neděle 18. 1. | 17:00 hod
USA, fantastický, 120 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po staletí chránili
svět  před silami  temna.  Byl  to  on,  kdo jim mohl  zasadit  smrtelnou ránu,  když ulovil
Královnu čarodějnic. Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho zamiloval a místo smrti pro ni
zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se
dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu svých věrných, aby se pomstila za
své pokoření,  a to nejen Gregorymu, ale všem, kteří  stojí  na jeho straně. Aby Gregory
nebyl na svůj boj sám, musí najít mýty opředeného Sedmého syna, muže s mimořádnými
schopnostmi.  Měl  by  jím  být  mladý  farmář,  který  jako  legendární  válečník  rozhodně



nevypadá. Společně se vydávají na pouť po podivuhodných krajích, během níž čelí čím
dál těžším nepřátelům, které proti nim Královna čarodějnic posílá ve snaze získat čas. Čas
k tomu, aby její rostoucí moc byla neporazitelná. 
Hrají:  Jeff  Bridges,  Sam  Claflin,  Julianne  Moore,  Alicia  Vikander,  Ben  Barnes,  Kit
Harington,  Olivia  Williams,  Djimon Hounsou,  Antje  Traue,  Gerard  Plunkett,  Timothy
Webber, Isabelle Landry, Thai-Hoa Le
Režie: Sergej Bodrov

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
Středa  21. 1. | 19:00 hod.
Francie, thriller, 108  min., vstupné 120  Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Třetí pokračování akčního thrilleru nabízí příběh bývalého vládního agenta Bryana Millse,
který  je  neprávem  obviněn  z  vraždy.  Pronásledován  policií  se  ukryje  na  Kalifornské
univerzitě v L.A., kde se tajně setká se svou dcerou Kim. Vyšetřování však vede neúnavný
inspektor a místo jeho úkrytu je brzy objeveno. Pro spravedlivé očištění svého jména je
Mills  nucen  využít  veškerých  svých  mimořádných  schopností  k  útěku  a  k  nalezení
pravého vraha.
Hrají: Liam Neeson,  Maggie  Grace,  Famke Janssen,  Forest  Whitaker,  Jon Gries,  Jonny
Weston, Leland Orser, Robert Pralgo
Režie:  Olivier Megaton

BABOVŘESKY 3
Čtvrtek  22. 1. - sobota 24.1.| 19:00 hod.
Neděle   25.1. | 17:00 hod.
ČR, komedie, 103 min., vstupné  140 Kč, mládeži přístupný
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Ta se po vzoru faráře Petra rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách.
Zápletka  se  točí  okolo  pomsty  starosty  Stehlíka  a  místních  chasníků  Horáčkové...  do
vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi
zajistí dotaci,  díky níž starosta může poslat všech sedm místních drben k moři...  Akce
„likvidace bab" začíná. A nad tím vší bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit páter
Petra....
Hrají:  Lukáš  Langmajer,  Lucie  Vondráčková,  Jan  Dolanský,  Veronika  Žilková,  Pavel
Kikinčuk,  Jana  Synková,  Jana Altmannová,  Tereza Bebarová,  Tomáš Trapl,  Lucie  Bílá,
Bronislav Kotiš, Jindřiška Kikinčuková, Jiří Pecha, Radek Zima
Režie:  Zdeněk Troška

PADDINGTON
Sobota 24. 1. | 15:00 hod.
USA, komedie, 98 min., vstupné  110 Kč, pro děti, český dabing
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který



přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi.
Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci.
Hlas propůjčí medvídkovi oblíbený český herec a hudebník Ondřej Brzobohatý.

S LÁSKOU ROSIE
Středa 28. 1.  |19:00 hod.
USA/Velká Británie, romantická komedie, 112 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s
titulky
Romantická  komedie  plná  omylů  a  chyb,  které  nám  život  prostě  přináší,  ať  děláme
cokoliv. Rosie a Alex jsou nejlepší kamarádi od 5ti let, dokud je osud nezavane každého
jinam. Neměli ale zůstat spolu napořád? A zjistí to přes všechny své aféry, děti a rozvody?
Hrají:  Lily Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton, Jaime Winstone, Lily Laight, Christian
Cooke, Nick Lee, Suki Waterhouse
Režie:  Christian Ditter

HACKER
Čtvrtek  29. 1. | 19:00 hod.
USA, akční, 132 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý hacker,
který  vyhrožuje  a  následně  prakticky  ukazuje,  že  prostřednictvím  myši  a  klávesnice
zvládne cokoliv. Jediný,  kdo mu může konkurovat,  je  chlap,  který za podobné delikty
právě kroutí  patnáct let v base. Otázka zní: Bude chtít  spolupracovat? A zmůže vůbec
něco?
Hrají: Chris Hemsworth, Viola Davis, Holt McCallany, Wei Tang, Lee-Hom Wang, Archie
Kao, Ritchie Coster, Michael Bentt, Kirt Kishita, Spencer Garrett
Režie:  Michael Mann

E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT
Pátek  30. 1. | 19:00 hod.
USA, thriller, 112 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward přichází na praxi do psychiatrického ústavu
pro choromyslné. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i záhadná kráska Eliza.
Edward je zasvěcován do zdejších léčebných metod a je v šoku. Děsivá a hrůzu nahánějící
„léčba", jíž byli na konci 19. století duševně nemocní běžně vystavováni, je přítomna i zde:
věznění,  spoutávání,  proudy  ledové  vody  a  elektřiny.  To  vše  je  pevně  vryto  do
historických zdí ústavu a Edward objevuje poměrně znepokojivou pravdu. Psychiatrický
ústav ovládli pacienti, zatímco skutečný ředitel je se svým týmem uvězněn ve sklepení. A
tady napínavý příběh plný zvratů a překvapení teprve začíná...
Hrají: Kate Beckinsale, Ben Kingsley, Jim Sturgess, Michael Caine  
Režie: Brad Anderson



JACQUES OFFENBACH | HOFFMANNOVY POVÍDKY
Sobota 31. 1. | 18:45 hod.
Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. Francouzské nastudování s anglickými a
českými titulky, vstupné 300 Kč, předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 46 minut.
Vittorio Grigolo se představí v titulní roli Offenbachových Hoffmannových povídek po
boku  abchazské  sopranistky  Hibly  Gerzmavy,  která  ztvární  dvě  operní  hrdinky  –
nemocnou zpěvačku Antonii a sobeckou herečku Stellu. Mechanickou loutku Olympii si
zahraje americká sopranistka Erin Morley, kurtizánu Giuliettu angličanka Christine Rice.
Roli  Nicklausse  si  zopakuje  Kate  Lindsey  a  Thomas  Hampson  svůj  úctyhodný
metropolitní repertoár rozšíří o čtyři démony. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Yves
Abel.
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 46 minut.
Účinkují:  Hibla  Gerzmava  (Antonia,  Stella),  Erin  Morley  (Olympia),  Christine  Rice
(Giulietta),  Kate  Lindsey  (Nicklausse/Múza),  Vittorio  Grigolo  (Hoffmann),  Thomas
Hampson (čtyři démoni)
Dirigent: Yves Abel
Režie: Bartlett Sher

                                                     Změna programu vyhrazena.


