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V HARFĚ TO V LÉTĚ ŽIJE!

S GALERIÍ HARFA BUDE LETOŠNÍ LÉTO OPĚT KULTURNÍ. NĚKDE
SEZÓNA KONČÍ, ALE TADY ZAČÍNÁ! KDE? NA STŘEŠE GALERIE
HARFA SI MŮŽETE KAŽDÝ LETNÍ VEČER VYCHUTNAT JEDINEČNÝ
KULTURNÍ ZÁŽITEK.

Od  23.  června  do  1.  září  2014  bude  Galerie  Harfa  žít  kulturou.  Program je
bohatý a záleží na každém, jestli dá přednost letní scéně nebo sledování filmu v
letním kině. Navštívit můžete samozřejmě oboje. Kde? Na střeše Galerie Harfa.
Vybírat je opravdu z čeho. Ať už budete chtít zhlédnout divadelní představení,
klasický  filmový  šlágr  nebo koncert  či  vystoupení  některého ze zajímavých
hostů, bude mnoho příležitostí. Na letní scénu lákají hry Divadla Artur, které
nabídnou nevšední kulturní zážitek. V letním Kinematografu bratří Čadíků, který
již více než 20 let každoročně nabízí filmovou kvalitu po celé ČR, si pak můžete
vybrat z osvědčených kultovních filmů, ale i úspěšných novinek. Ať už budete
chtít navštívit letní divadelní scénu nebo letní kino, s Galerií Harfa se máte na
co těšit. 

Největšími divadelními lákadly budou hry Divadla Artur, které diváky v Galerii Harfa
baví  již  třetím  rokem.  Hry  jako  Dívčí  válka,  Svaté  neřesti,  Hledám  milence,  zn.
spěchá!, Tři v háji nebo Můžu k tobě? budou opět hity tohoto léta. V hlavních rolích
se objeví taková jména jako Michaela Kuklová, Ivana Jirešová nebo Bořek Slezáček.

V letním kině, které pořádá úspěšný Kinematograf bratří Čadíků, se děti mohou těšit
například na film Čtyřlístek ve službách krále nebo Ať žijí duchové. Z filmové nabídky
si ale vyberou i dospělí. Mezi českými filmy se budou promítat snímky Líbáš jako
ďábel, Příběh kmotra nebo Líbánky. Ze zahraničních to budou Jasmíniny slzy, Velký
Gatsby, Pulp Fiction, Nespoutaný Django, Půlnoc v Paříži nebo Velká nádhera.

„Je obvyklé,  že divadla v létě téměř nehrají  a kina nenasazují žádné novinky. My
chceme tuhle mezeru na trhu zaplnit, a to se nám již dlouhou dobu daří,“ vysvětluje
marketingová koordinátorka Galerie Harfa Martina Tlustá. Mezi stálým programem
letní  scény  Galerie  Harfa  se  objeví  i  speciální  hosté  s jedinečnými  produkcemi.
Návštěvníci si na střeše Galerie Harfa budou moci vychutnat hudební představení
Decibely  lásky,  show  Zdeňka  Izera  nebo  představení  Play  Strindberg  s  Jiřím
Štěpničkou a Zuzanou Slavíkovou.

Poznámka pro editory:

Galerie  Harfa v pražských  Vysočanech  o  49  000 m2 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.  Developerem  a  investorem  projektu je  C&R  Developments,  člen  skupiny
Lighthouse  Group.  Ten  v rámci  Galerie  Harfa  dokončil  dvě  desetipodlažní  věže  s 20 500  m2

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. 

Pro více informací kontaktujte:

Galerie Harfa ONYX GROUP
Martina Tlustá Kamil Chalupa
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz E-mail: kamil.chalupa@onyxgroup.cz
Mobil: 731 624 821 Mobil: 602 865 834
www.galerieharfa.cz www.onyxgroup.cz
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