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KULTURNÍ LÉTO V HARFĚ ZAČÍNÁ!

JIŽ 23. ČERVNA ZAHAJUJE GALERIE HARFA KULTURNÍ LÉTO. A
HNED PRVNÍ TÝDEN NÁS ČEKAJÍ FILMOVÉ I DIVADELNÍ TRHÁKY.
PŘIJĎTE – BUDE TO STÁT ZA TO!

Léto v Galerii Harfa budou návštěvníci prožívat kulturně. První týden začínáme
ve velkém – čtyři divadelní představení a o víkendu v rámci Kinematografu tři
skvělé filmy. Na co se můžete těšit?

V pondělí večer je na programu Letní scény premiéra hry Svaté neřesti. A ty se ptají:
Je láska všemocná? Uvidíte Bořka Slezáčka, Barboru Mottlovou či Jindru Kriegela
v komedii o tom, co se stane, když se lidé chtějí stát lepšími. V úterý se přeneseme
do psychiatrické léčebny ve hře Můžu k tobě? z dílny Divadla Artur. A v ordinaci se
setkají například Michaela Kuklová nebo Kristýna Janáčková. 

Opravdová divadelní lahůdka nás čeká ve středu. V představení Play Strindberg se
v mrazivém  manželském  souboji  střetnou  Zuzana  Slavíková,  Jiří  Štěpnička  a
Vladislav Beneš. Ve čtvrtek se naopak opět zasmějeme s legendární Dívčí válkou
Františka Ringo Čecha.

A  pak  už  přicházejí  na  řadu  filmy.  Ani  v Galerii  Harfa  neporušíme  tradici
Kinematografu bratří  Čadíků a první  promítání  bude zdarma. Těšit  se můžete na
skvělou komedii  Marie  Poledňákové Líbáš jako ďábel,  v níž  září  herecké hvězdy
Oldřich Kaiser, Eva Holubová nebo Jiří Bartoška a celým zahajovacím večerem vás
provede osobně pan Josef Čadík. O víkendu následuje herecký koncert Leonarda
DiCapria  v pompézním  příběhu  Velkého  Gatsbyho  podle  románu  F.  Scotta
Fitzgeralda.

Filmový blok tohoto týdne zakončí v neděli filmový velikán Woody Allen se snímkem
Jasmíniny slzy. Diváci v něm zhlédnou výkony Cate Blanchett, Aleca Baldwina nebo
Sally Hawking. A bude to stát za to!

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. 
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