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PRÁZDNINY PLNÉ HVĚZD S LETNÍ SCÉNOU HARFA
LETNÍ SCÉNA GALERIE HARFA LETOS VSTUPUJE JIŽ DO PÁTÉ SEZÓNY.
PRO DIVÁKY JE PŘIPRAVENO CELKEM 24 PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ SE
ODEHRAJÍ V OBDOBÍ OD 12. ČERVENCE DO 4. ZÁŘÍ 2016. LETOŠNÍ ROČNÍK
S NÁZVEM „LÉTO PLNÉ HVĚZD“ PŘEDSTAVÍ ŘADU OBLÍBENÝCH ČESKÝCH
HERCŮ. NÁVŠTĚVNÍCI SE MOHOU TĚŠIT NAPŘÍKLAD NA PETRA
NÁROŽNÉHO, VÁCLAVA VYDRU, JANU ŠULCOVOU, LUKÁŠE PAVLÁSKA,
LUĎKA SOBOTU, FRANTIŠKA RINGO ČECHA, MOJMÍRA MADĚRIČE,
MARTINA ZOUNARA, HALINU PAWLOWSKOU, ZDEŇKA IZERA, VERONIKU
JENÍKOVOU, MAHULENU BOČANOVOU A DALŠÍ.
Kromě velkého počtu známých hereckých osobností se letošní ročník od předchozích
odlišuje také velkou repertoárovou pestrostí. Na návštěvníky všech představení navíc
čeká na úvod welcome drink, který divadelní zážitek umocní. Jedním z největších
lákadel letošního léta bude úspěšná one man show Caveman, která plní hlediště po
celé České republice po více než 10 let. Letos poprvé se Caveman představí i na Letní
scéně Harfa. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji u pořadatele akce
Kulturní portál.cz, dále pak v prodejních sítích TicketPortal, TicketArt, TicketPro
a v Info stánku Galerie Harfa.
Vyprodané hlediště pořadatelé čekají i u dalších představení. Jedním z nich je hra V Paříži
bych tě nečekala, tatínku, ve které se v hlavní roli představí Petr Nárožný. Další komedií
s nádechem Francie je horká novinka letošního ročníku Rukojmí bez rizika s Václavem
Vydrou a Janem Šťastným v hlavních rolích. Naopak anglické prostředí návštěvníkům přiblíží
komedie Když kočky nejsou doma. Pro diváky, kteří holdují spíše tuzemskému prostředí, je
připravena hra Světáci a Liga proti nevěře.
Nejúspěšnější představení loňských ročníků nesmí na Letní scéně Harfa chybět ani
nadcházející léto. Velkolepý prožitek si mohou diváci zopakovat u komediální one man show
Táta, u kultovního představení Monology vagíny a jeho úspěšného pokračování Tělo nebo
u talk show Haliny Pawlowské Chuť do života.
Letní scéna Harfa nezapomněla ani na milovníky humoru, kteří si mohou vybírat z pestré
škály českých bavičů. Na střeše Galerie Harfa se představí například Zdeněk Izer se svou
show Zdeněk Izer a autokolektiv, hvězdy pořadu Na stojáka! Lukáš Pavlásek, Miloš Knor
a Nasty zase v pořadu Komici s.r.o. Pro všechny milovníky legendárních představení Šimka
a Grossmanna bude uveden zábavný pořad Návštěvní den u Miloslava Šimka, na kterém se
podílí řada bývalých spolupracovníků významného českého komika, například Luděk Sobota
a Jiří Krampol.
Pražské Divadlo pohádek oslaví desáté narozeniny a pro děti si na začátek školního roku
připravilo malý dárek v podobě přehlídky jejich nejúspěšnějších pohádek. Od 1. do 4. září
2016 vždy od 17 hodin se mohou malí návštěvníci těšit na představení Krysáci a ztracený
Ludvík, Příhody včelích medvídků, Kocourek Modroočko a pohádkový muzikál Princové jsou
na draka, který každé dítě zná díky písničkám Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Letní scéna Harfa je připravena i na nepřízeň počasí. V případě deště se představení
přesouvají do Divadla Gong, které leží 200 m od Galerie Harfa. O přesunu se rozhoduje
v den konání představení zhruba v 17 hodin (v případě pohádek v 15 hodin). Všechny
potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách www.letniscenaharfa.cz.

www.galerieharfa.cz

Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích 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. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k bezplatnému parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 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.
Developerem a investorem projektu je C&R Developments, člen skupiny Lighthouse Group. Ten
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v rámci Galerie Harfa dokončil dvě desetipodlažní věže s 20 500 m kancelářských ploch.
V následujících letech se multifunkční komplex rozšíří o další kanceláře a hotel s kongresovým
centrem. Developer a investor projektu se tak významnou měrou podílí na revitalizaci území bývalého
ČKD a budování Nových Vysočan.
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Pro více informací kontaktujte:
Galerie Harfa
Martina Tlustá
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz
Mobil: 731 624 821
www.galerieharfa.cz

ONYX GROUP
Kateřina Smolíková
E-mail: katerina.smolikova@onyxgroup.cz
Mobil: 731 348 155
www.onyxgroup.cz

