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PROZKOUMEJTE ZÁKULISÍ ČESKÝCH POHÁDEK
GALERIE HARFA PRO SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY PŘIPRAVILA ZÁBAVNÝ PROGRAM
S NÁZVEM „POHÁDKOVÉ VÁNOCE V HARFĚ“. JDE O UNIKÁTNÍ VÝSTAVU
KOSTÝMŮ, KULIS A REKVIZIT Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH ČESKÝCH POHÁDEK,
V RÁMCI KTERÉ SE KAŽDÝ PROSINCOVÝ VÍKEND KONAJÍ ZAJÍMAVÉ
DOPROVODNÉ AKCE. NÁVŠTĚVNÍCI SE TENTOKRÁT MOHOU TĚŠIT NA
UKÁZKU PŘEDENÍ NA KOLOVRÁTKU, MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ NEBO NA
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO POKLADU.
Až do 8. ledna 2017 můžete zhlédnout unikátní výstavu kostýmů a scenérií
z nejoblíbenějších českých pohádek v rámci níž se každý víkend můžete těšit na
zajímavý doprovodný program. Vydejte se o víkendu 3. a 4. prosince 2016 s celou
rodinou do říše snů a fantazie. Chybět nebudou zajímavé hry a drobné odměny ani
autogramiáda pohádkového prince Jana Čenského. Přijďte strávit čas ve společnosti
oblíbených dětských hrdinů.
Každý všední den od 12:00 do 19:00, o víkendu pak od 11:00 až do 20:00 se můžete přijít
podívat na jedinečnou výstavu s názvem „Pohádkové Vánoce v Harfě“. Expozice, která
vznikla ve spolupráci se Studiem Barrandov, je tvořena nejen původními kostýmy, ale
i kulisami. Pouze v Galerii Harfa se stanete součástí oblíbených pohádek, jakými jsou S čerty
nejsou žerty, Nejkrásnější hádanka, Princ a Večernice, Jak se budí princezny, Ať žijí
duchové, Obušku z pytle ven nebo Hrátky s čertem. Máte tak možnost si zblízka prohlédnout
kostýmy, které zdobily české herecké hvězdy, například Libuši Šafránkovou, Alenu
Vránovou, Rudolfa Hrušínského, Radoslava Brzobohatého, Jiřího Sováka a mnoho dalších.
Tento víkend 3. a 4. prosince si navíc můžete užít spoustu her a další zábavy. V sobotu od
16 do 18 hodin a v neděli od 15 do 17 hodin bude probíhat ukázka předení na kolovrátku.
Chcete-li si vyzkoušet, jaké to je být princeznou, čarodějnicí či vojákem, zavítejte po oba
víkendové dny vždy od 14 do 16 hodin do Galerie Harfa, kde svůj um představí profesionální
filmoví maskéři. V neděli od 11 do 12 hodin proběhne autogramiáda oblíbeného
pohádkového prince Jana Čenského. Rozzářený úsměv vašich dětí dozajista vykouzlí
malování na obličej, a to v sobotu i neděli vždy od 15 do 19 hodin.
Pro malé i velké dobrodruhy je oba víkendové dny vždy od 10 do 20 hodin připravena soutěž
„Z pohádky za pokladem“. Děti obdrží mapu, na které bude vyznačen ukrytý poklad. Spolu
s princeznou pak namalují obrázek, Děd Vševěd si připravil vědomostní pohádkový kvíz

a vodník prověří jejich bystrost při hledání dušiček. Třikrát přehrát v kostkách či kartách
loupežníka nebude snadné, ale ani nemožné. Zručnost při lovu rybiček posoudí voják
a Růženka odhalí, jak dobře znají děj českých pohádek. Po absolvování těchto disciplín čeká
na všechny sladká odměna. Pro všechny návštěvníky je také připravena soutěž o vouchery
do Galerie Harfa.
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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 O 2 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.
V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního
centra Galerie Harfa a stala se tak jejím novým akcionářem.
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