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Na co v srpnu do divadla? Herecké hvězdy září pod širým
nebem na Letní scéně Harfa
Teplé srpnové večery jsou ideální ke sledování hvězd. A na střeše Galerie Harfa
můžete sledovat jak hvězdy skutečné, tak i ty herecké. Linda Rybová, Jakub
Prachař, Václav Vydra, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský nebo Josef Dvořák
odehrají celkem 22 srpnových představení pod širým nebem v rámci divadelního
festivalu Letní

scéna Harfa.

Přinášíme tipy na ty nejzajímavější z nich.

Vstupenky jsou v prodeji na www.letniscenaharfa.cz/vstupenky.
Kultovní kousky se zárukou smíchu
Caveman http://www.letniscenaharfa.cz/porad/22-caveman/
„Obhajoba jeskynního muže“ v režii Patrika Hartla představuje humorné přemýšlení o
rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly často vyvolávají nedorozumění.
Představení zaplňuje hlediště divadel po celém světě a svého času bylo nejdéle hraným
one-man show v historii Broadwaye. Cavemana v podání Jana Holíka nebo Jakuba Slacha
můžete vidět na Letní scéně Harfa ve čtyřech termínech: 8., 9., 14. a15. srpna.
Blbec k večeři http://www.letniscenaharfa.cz/porad/69-blbec-k-veceri/
V dnes už legendární francouzské komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.“ Proto si dejte pozor, než někoho
prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho účet. Na Letní scéně Harfa můžete
Blbce k večeři vidět v režii Jiřího Menzela v neděli 26. srpna. Hrají Václav Vydra, Josef
Carda, Rudolf Hrušínský, Jana Boušková, Jana Švandová, Zdeněk Žák, Petr Pospíchal,
Vlasta Žehrová, Hana Heřmánková.
Hořká komedie, která nešetří rodiče
Úča musí pryč http://www.letniscenaharfa.cz/porad/1151-uca-musi-pryc/
Dynamická komedie z prostředí základní školy s překvapivými dějovými zvraty a
brilantním slovním humorem. Pět rodičů žáků 5. třídy očekává třídní učitelku. Emoce
vřou, známky dětí se rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná a děti navíc čekají
přestupové zkoušky na gymnázia. Kdo za známky může? Samozřejmě učitelka! A proto
je nutné ji ihned odvolat. Ta však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům zrcadlo a
ukazuje se, že jejich děti jsou zdrojem nepokojů ve třídě. V hlavních rolích se 20. srpna
na Harfě představí David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela, Kateřina Winterová, Jana
Janěková ml. a Petra Špalková.
Muzikálové česko-americké překvapení
Čochtan vypravuje http://www.letniscenaharfa.cz/porad/52-cochtan-vypravuje/
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nejslavnějšího českého představitele vodníků Josefa Dvořáka. Jihočech Josef Novák před
odchodem z domova ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi hrnec plný zlata v
naivní víře, že díky němu v Americe snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí

bezstarostný život. A protože zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc, není tu nouze o
překvapivé dramatické zápletky. Na Letní scéně Harfa můžete muzikál vidět 30. srpna.
Vstupenky je 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.

Kontakt pro média:
Martina Tlustá
Marketingová manažerka
tel.: +420 731 624 821
e-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz

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.

