
Tisková zpráva, 9. 9. 2013

O víkendu skončily Letní shakespearovské slavnosti 2013. Navštívilo je přes 
osmdesát šest tisíc diváků. 

Uplynulý  víkend  byl  ve  znamení  posledního  představení  Letních  shakespearovských 
slavností 2013. Zakončila je letošní novinka Sen noci svatojánské, komedie, která si během 
léta  rychle  získala  mimořádnou  popularitu  a  brzy  byla  zcela  vyprodána.  Také  dalším  
inscenacím se dařilo a těšily se velkému zájmu publika. K  vysoké návštěvnosti přispělo i  
slunné léto.

„Počasí nám opravdu přálo. Z plánovaných 153 představení jsme byli nuceni kvůli silnému 
dešti  zrušit  pouze  čtyři  představení  v Praze  a  jedno  v Brně,  což  je  nejméně  za  několik 
posledních let,“ říká umělecký ředitel slavností Libor Gross.

Letní shakespearovské slavnosti letos navštívilo celkem 86.200 diváků. Z toho 45.500 přišlo 
v Praze, 14.000 v Brně, 12.900 v Ostravě, v Bratislavě a Zvolenu pak dohromady 12.300. 
Poprvé  slavnosti  zavítaly  do  Přírodního  amfiteátru  Loket,  kam  v rámci  jednoho  večera 
přilákaly 1.500 diváků. 

„Letos jsme dosáhli opět jednoho milníku a tím byl stotisící divák komedie Veselé paničky 
windsorské s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou. Paničky máme na repertoáru již pátým 
rokem a jejich oblíbenost rozhodně neklesá. Velký dík patří všem příznivcům, kteří si k nám 
opět našli cestu a těšíme se na příští ročník, jehož přípravy se již naplno rozbíhají,“ dodává 
ještě Libor Gross.  

Generálním  partnerem  slavností  je  již  čtrnáctým  rokem  skupina  PPF.  Pořadatelem  je 
AGENTURA SCHOK, spolupořadatelé jsou  hlavní  město Praha,  Městská část  Praha 1 a 
Správa Pražského hradu. Hlavními partnery jsou Česká pojišťovna a Home Credit.

Mediálními  partnery jsou  Právo,  Rádio Impuls,  TV Prima,  Novinky.cz,  Mladá fronta,  E15, 
Euro, Scena.cz, Rádio Rock Zone, Vlasta a Story.

Další informace naleznete na www.shakespeare.cz  .  

Děkuji za pozornost, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
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