Spolek přátel Národního divadla Brno
sdružuje zájemce o operu, balet i činohru a svojí činností přispívá k hlubšímu poznávání
práce tvůrců inscenací, režisérů, choreografů, dirigentů i vlastních interpretů, ale také studentů
a pedagogů, kteří vychovávají nastupující generace aktivních umělců.
Všechny další informace o činnosti Spolku, přihlášku za člena Spolku, text měsíčních
Zpravodajů, přehled chystaných akcí apod. najdete na internetové adrese: www.SPNdB.cz
Členům Spolku nabízíme tyto bezplatné akce:





Pravidelné zasílání měsíčníku „Zpravodaj SPNdB“ s cennými informacemi ze světa opery,
baletu a činohry, s nabídkami akcí pro členy a členských slev na vstupném.
Předpremiérové besedy NdB, o jejichž konání jsou naši členové informováni ve Zpravodaji.
Besedy s význačnými umělci v Mozartově nebo divadelním sále Reduty.
Členové Spolku mají 50% slevu (oproti předložené průkazce) na jakoukoliv zakoupenou
vstupenku na operu, balet i činohru (mimo představení hostujících souborů, pronájmů
a premiér).

Jedinou povinností člena je zaplacení ročního příspěvku ve výši 200 Kč. Vyplněnou přihlášku
přineste na výborovou schůzi Spolku. Schůze výboru se konají v divadle5HGXWD každou první
středu v měsíci od 16:00 do 17:30
Veškeré další informace Vám podají členové výboru:
RNDr. Jan Skula, CSc. (tel.: 602 751 136; e-mail: skula.jan@seznam.cz)
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