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AKTUALITA 
Dido a Aeneas připomenou na zámku Duchcov krásu 
barokní opery 
 
Duchcov, 20. 9. 2017 

 
U příležitosti zpřístupnění nové expozice Okouzleni antikou připravila správa zámku 
Duchcov se Severočeským divadlem v Ústí nad Labem a Konzervatoří Teplice 
představení barokní opery Henryho Purcella Dido a Aeneas, jednu z nejstarších a 
nejznámějších anglických barokních oper z 80. let 17. století na námět starořecké báje. 
Představení pořádá Kulturní centrum Duchcov a zámek Duchcov v rámci Letních tónů 
Duchcova. Akci podporuje Ústecký kraj. 
 
Trójský princ Aeneas ztroskotal se svým loďstvem u břehů Kartága. Královna Dido ho přijala 
a na svém dvoře poskytla Trójanům azyl. Dido a Aeneas se do sebe zamilují, avšak kletba 
nutí Aenea naplnit své poslání a odplout k italským břehům. Dido pochopí, že Aeneův 
odchod je nevyhnutelný, bez svého milého však ztrácí smysl života. Jak to všechno 
dopadne, dozvíte se přímo na scéně zámku Duchcov. Představení bude uvedeno v 
angličtině s českým průvodním slovem. 
 
Mytologický příběh o trójském princi Aeneovi a královně Didoně bude uveden v režii a 
choreografickém nastudování Vladimíra Gončarova ve Valdštejnském sále zámku 
Duchcov v sobotu 23. září od 18 hodin. Hodinu před představením se bude konat 
speciální komentovaná prohlídka expozice Okouzleni antikou, kterou organizuje správa 
zámku Duchcov s odborníky z Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy. Prohlídka bude tematicky zaměřena na Hrdiny a válečníky antických bájí a potrvá 
55 minut. 
 
Při zakoupení vstupenek na představení Dido a Aeneas a současně na speciální 
komentovanou prohlídku expozice Okouzleni antikou získáte na obě akce nárok na zlevněné 
vstupné. Jiné slevy na vstupném nebudou v tomto případě akceptovány. Doporučujeme 
rezervaci vstupenek telefonicky předem na čísle 417 835 301. 
 
Další informace o představení naleznete na webových stránkách Severočeského divadla 
v Ústí nad Labem www.operabalet.cz 

 

 
 

Z představení Dido a Aeneas (fotoarchiv Severočeského divadla) 
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