Tisková zpráva
Praha, 14. června 2018

Letní scéna Harfa zve na premiéru britské komedie Příště
ho zabiju sám!
Co takhle zahájit prázdniny trochou kultury? Spojení britského humoru a
divadelní scény pod širým nebem slibuje nevšední zážitek. Česká premiéra
komedie Příště ho zabiju sám! (v originále Out of Order) od jednoho
z nejuváděnějších

dramatiků

současné

komediální

tvorby

Raye

Cooneyho

proběhne 3. července 2018 v rámci divadelní přehlídky Letní scéna Harfa.
Vstupenky jsou už nyní k dispozici na www.letniscenaharfa.cz.
Děj hry se odehrává v luxusním londýnském hotelu Westminster, kde se významný
britský politik setká v největším utajení se svou milenkou, sekretářkou opoziční strany.
Kvůli nepředvídané náhodě však ztratí kontrolu nad dalším děním a vše se začíná úžasně
zamotávat. V české adaptaci hry Příště ho zabiju sám! se českým divákům představí Leoš
Noha, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Barbora Mottlová, Libor Jeník, Eva Decastelo
a Lukáš Rous. Premiéra proběhne 3. července 2018 na střeše Galerie Harfa.
Obchodní centrum Galerie Harfa otevírá Letní scénu pod širým nebem už posedmé ve
spolupráci se společností Kulturní portál.cz. Letošní ročník divadelní přehlídky odstartuje
v neděli 1. července a poběží celé léto až do 2. září. Diváci se kromě hry Příště ho zabiju
sám! mohou těšit na osvědčené tituly, jako je oneman show Caveman, kultovní
představení Monology vagíny, komedie Natěrač či Blbec k večeři, show Haliny Pawlovské
nebo Zdeňka Izera.
Vstupenky je už teď možné zakoupit online na webu www.letniscenaharfa.cz nebo v
kamenném obchodě Kulturní portál.cz v pasáži Světozor. V případě nepříznivého počasí
je připravena „mokrá varianta“, kdy se představení přesouvá do Divadla Gong
vzdáleného 200 m od Galerie Harfa. O případném přesunu je rozhodnuto vždy v den
konání představení nejdříve 3 hodiny před začátkem akce a informace je zveřejněna na
webových stránkách.
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O OC Galerie Harfa
Galerie Harfa v pražských Vysočanech byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého
provozu se profiluje jako obchodní centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení
se sousední O2 arenou, patřící mezi nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160
obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Střecha
Galerie Harfa se od roku 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze a do hlavního města
přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova. V zimních
měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m. V srpnu 2016 dokončila investiční
skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a stala se
tak jejím novým akcionářem.

