Předprodej vstupenek na Letní shakespearovské slavnosti 2013
v Praze začíná!
Začíná další sezona Letních shakespearovských slavností. Na nejstarší a největší
přehlídku divadelních her Williama Shakespeara pod širým nebem v Evropě si
můžete už od pondělí 22. dubna zakoupit vstupenky v síti Ticketportal.
Vznik festivalu inicioval Václav Havel, který začátkem 90. let zpřístupnil Pražský hrad
umělcům a veřejnosti. První shakespearovské představení tu proběhlo už v roce
1990 a od roku 1998 se tu Slavnosti pořádají pravidelně. Již 14 let je generálním
partnerem skupina PPF.
Prvním představením pro veřejnost a zároveň letošní premiérou je svatební crazy
komedie Sen noci svatojánské (v hlavní roli David Prachař, Hana Vagnerová,
Martin Písařík, Vanda Hybnerová a další, režie SKUTR) naplánovaná na pátek
28. června na Pražský hrad.
Do Prahy zavítají Dvaja páni z Verony ve dvojjazyčné verzi (v hlavních rolích
Lukáš Vaculík, Zuzana Norisová, Ondřej Kovaľ, Milo Kráľ) a ostravští herci s představením
Marná lásky snaha. Těšit se můžete i na reprízy oblíbených her: Richard III., Zkrocení zlé ženy,
Veselé paničky Windsorské.
Letní shakespearovské slavnosti potrvají do 7. září na otevřených scénách v Praze
(v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a na nádvoří Hudební a taneční fakulty
AMU na Malostranském náměstí 13), v Brně (hrad Špilberk), v Ostravě
(Slezskoostravský hrad), ve Zvolenu (Zvolenský zámok) a v Bratislavě
(Bratislavský hrad).
Ilustrační foto v tiskové kvalitě stahujte zde :
http://www.shakespeare.cz/foto/812/cz/163/163/hana-vagnerova-hermie-a-davidprachar-theseus-oberon-sen-noci-svatojanske-2013-zdroj-agentura-schok-fotopavel-mara/
Všechna představení budou začínat ve 20:30 hod. a cena vstupenek začíná již od
250,-Kč.
Více informací o letošním programu, repertoáru, cenách vstupenek a možných
slevách naleznete na www.shakespeare.cz nebo na www.ticketportal.cz.
Generálním partnerem je skupina PPF.
Mediálními partnery jsou: Právo, rádio Impuls, TV Prima, novinky.cz, Mladá fronta,
E15, Euro, scena.cz, rádio Rock Zone, Vlasta, Story.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat, prosím.
Přeji pěkný den a děkuji za vaší pozornost.
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