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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

23. května 2019 

Vídeňská státní opera slaví 150 let 

Dějiny jedné z nejvýznamnějších světových operních scén se začaly psát před 

150 lety. Brány Vídeňské státní opery se poprvé otevřely 25. května 1869 a 

letošní jubilejní výročí chce opera řádně oslavit. 

 

Budova Haus am Ring byla vystavěna mezi lety 1863 a 1869 jako jedna z prvních 

monumentálních staveb na nově zřízené okružní Ringstraße. Slavnostní otevření 

opery se neslo ve znamení Mozartova Dona Giovanniho a událost vzbudila velký 

ohlas nejen ve Vídni, ale i za hranicemi císařství.  

 

Za jeden a půl století spojila svá jména s vídeňskou operou řada světových 

hudebníků. Mezi její ředitele patřili i skladatel Gustav Mahler (1897 – 1907) či dirigent 

Herbert von Karajan (1956 – 1964) a na pódiu i v současnosti vystupují hvězdy 

světového významu. Jednou ročně, při věhlasném Plesu v Opeře, se jeviště i parket 

promění na velký taneční sál. 

 

Jubilejní koncert a přenosy na náměstí 

Honosná budova nabízí přes 2 000 míst, jubilejní oslavy však budou určeny všem 

fanouškům. Ve výroční den, v sobotu 25. května, opera chystá narozeninové matiné, 

které bude přenášet i na vlastním webu a Facebooku, a večer uvede v premiéře 

inscenaci Ženy beze stínu Richarda Strausse. V neděli 26. května od 20:30 hodin 

proběhne na náměstí Herbert-von-Karajan-Platz za operou jubilejní koncert s 

volným vstupem. A i tento speciální koncert bude zdarma k vidění na operním 

internetovém streamu. 

 

V červnu a září opera plánuje veřejná promítání vybraných operních a baletních 

představení. Diváci je budou moci zdarma zhlédnout na padesátimetrové obrazovce 

umístěné na boku operní budovy. 

 

Fakta a čísla 

Vídeňská státní opera každoročně odehraje kolem 350 představení, z toho devět 

premiér. Do repertoáru spadá 60 operních a baletních děl. Na jevišti se pod 

taktovkou 30 dirigentů vystřídá na 220 pěvců a vystoupí 100 tanečníků. Hlediště 

přivítá 600 000 diváků, další miliony mohou sledovat až 45 živých internetových 

přenosů ročně. 

http://www.eurocommpr.cz/
https://www.wiener-staatsoper.at/
https://www.facebook.com/wiener.staatsoper
https://www.staatsoperlive.com/
https://www.staatsoperlive.com/
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Foto: Vídeňská státní opera © Schaub-Walzer - PID 

Kontakt 

Mgr. Martin Landa 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

landa@eurocommpr.cz  

+420 776 373 332 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v osmi dalších zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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