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LETNÍ SCÉNA HARFA ZAUJME VYNIKAJÍCÍM KULTURNÍM
PROGRAMEM I V DRUHÉ POLOVINĚ PRÁZDNIN
LETNÍ SCÉNA V GALERII HARFA NABÍDNE DALŠÍ PORCI SKVĚLÉ ZÁBAVY:
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ČELE SE ZNÁMÝMI ČESKÝMI HERCI, OBLÍBENÉ
ONE MAN SHOW POŘADY I DIVADELNÍ PŘEHLÍDKU POHÁDEK PRO DĚTI.
Až do 4. září pokračuje letní kulturní program na střeše Galerie Harfa, který se letos
nese v podtitulu „Léto plné hvězd“ a nabízí tak setkání s řadou známých hereckých
osobností. V srpnu se diváci mohou těšit například na Václava Vydru, Janu
Bouškovou, Janu Šulcovou, Luďka Sobotu, Halinu Pawlowskou a řadu dalších hvězd.
Monology vagíny, V Paříži bych tě nečekala, tatínku, Když kočky nejsou doma, Světáci, Co
vy na to, pane Šmoldasi?, Táta, Zdeněk Izer a autokolektiv či Liga proti nevěře. Tato
červencová představení a zábavné pořady se ve všech případech těšily velkému diváckému
zájmu.
Srpnový program je minimálně stejně nabitý a nabídne mnoho zábavy. Na návštěvníky čeká
jedno z největších lákadel letošního ročníku – úspěšná one man show Caveman, která plní
hlediště po celé České republice již více než deset let. Letošní horkou novinkou je pak i
představení Rukojmí bez rizika, v němž mimo jiných exceluje Václav Vydra s Janem
Šťastným.
Chybět samozřejmě nebudou ani zábavná vystoupení známých osobností. Představí se
Halina Pawlowská s talk show Chuť do života, baviči Lukáš Pavlásek, Miloš Knor a Nasty se
svou show Komici s.r.o., Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluše Voborníková a další hvězdy
s pořadem Návštěvní den u Miloslava Šimka. Na scénu se v srpnu znovu vrátí i Zdeněk Izer
se svou show Zdeněk Izer a autokolektiv.
Letní scéna Harfa myslí také na dětské diváky. Ve dnech od 1. do 4. září je potěší pražské
Divadlo pohádek, které slaví desáté narozeniny a k tomuto výročí si připravilo přehlídku
svých nejúspěšnějších představení. Na programu tak budou Krysáci a ztracený Ludvík,
Příhody včelích medvídků, Kocourek Modroočko a pohádkový muzikál Princové jsou na
draka.
Program Letní scény Harfa se koná i za nepřízně počasí. V případě deště se představení
přesouvají do Divadla Gong, které má však o něco menší kapacitu než scéna na střeše
Galerie Harfa. Vstupenky se z toho důvodu prodávají v takovém počtu, aby se všichni diváci
případně vešli do náhradního prostoru. Pokud se však s jistotou ví, že se představení
odehraje v Galerii Harfa (rozhodnutí probíhá v den konání v odpoledních hodinách), uvolňují
se do prodeje další volná místa. Označení „Zaplněno“ tedy nemusí znamenat vyprodáno.
Všechny potřebné informace včetně těch o prodeji vstupenek jsou 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

