SEDMIHORSKÉ LÉTO 2020 BUDE!
Tradiční hudební a divadelní Sedmihorské léto, které letos svými akcemi oslaví už 11 let
své existence, se odehraje jako každý rok v několika samostatných termínech. Některé
hvězdy na Sedmihorské léto přijíždí vůbec poprvé a v rámci všech opatření budou některé
koncerty zcela exkluzivní! Nezapomeňte si proto včas zajistit vstupenky a své místo na
vybraných akcích. Vstupenek bude omezené množství.
Sedmihorské léto v letošním roce připravilo opět program napěchovaný hvězdami. Opět se pobaví
všechny generace i milovníci rozličných žánrů. Pro vládní nařízení se některé akce posunuly, žádná
z nich se však nezrušila.
A jaký je tedy program? Sedmihorské léto odstartuje v úterý 7. července koncertem kapely Hradišťan
s Jiřím Pavlicou. Diváky čeká skvělá hudba, nádherné melodie a velmi jemný a moudrý vtip. Ve
čtvrtek 16. července bude pokračovat oblíbený festival koncertem Dalibora Jandy, který slaví 40 let
na profi scéně…a protože se jedná o jediný letní koncert, rozhodně si nenechte ujít šanci ho vidět! O
víkendu 18. a 19. července si od kultury můžete odskočit ke sportu. Další ročník Jóga kempu
v Českém ráji se uskuteční tradičně v nádherné a magické zahradě Penzionu Recall pod hradem
Trosky. Tam musí zamířit kroky každého milovníka pohybu, jógy a relaxace. Kromě pohybu jsou na
programu přednášky i dobré jídlo. Zpátky do hudebního světa nás vrátí v úterý 21. července bratři
Ebenové se skvělými písněmi ze svých alb i jejich chytrým humorem. O týden později v úterý 28.
července vystoupí oblíbený a nenapodobitelný Tomáš Klus & Cílová skupina, o dva dny později pak
unikátní čtveřice violloncelistů Prague Cello Quartet, kteří slibují nezapomenutelný hudební zážitek
v originálním podání nádherných světoznámých melodií jako Piráti z Karibiku, Forest Gump, James
Bond, Bohemian Rhapsody, West Side Story, Viva La Vida, Nothing Else Matters a mnoho dalších!

V srpnu na diváky čeká šest dalších akcí. Operní diva světového formátu Eva Urbanová zazáří v
pořadu Druhá tvář s muzikantsky skvěle obsazenou formací BAROCK. Toto vystoupení můžete zažít
vůbec POPRVÉ jako OPEN-AIR – a právě na Sedmihorském létě! Pro celou rodinu je také připravený
pohádkový muzikál Lotrando a Zubejda, pro milovníky folku a country legendární Honza Nedvěd se
svými největšími hity a proslulým humorem, pro všechny mladé Youtubery vystoupí oblíbená holčičí
kapela Lollipoz a se svou koncertní verzí V. přijedou na Sedmihorské léto oblíbení gentlemani 4TET
včele s Jiřím Kornem. Divadlo letos zastoupí brilantní situační komedie Benátky pod sněhem v podání
Veroniky Arichtevy, Miry Noska, Lucie Štěpánkové a Filipa Cíla.
Letos v létě se máte rozhodně nač těšit! Vstupenek je omezené množství, proto neváhejte. Veškeré
informace najdete na www.sedmihorskeleto.cz

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2020
07.07. • HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
16. 07. • DALIBOR JANDA – 40 LET NA PROFI SCÉNĚ
18.–19.07. • JÓGA KEMP V ČESKÉM RÁJI
21. 07. • BRATŘI EBENOVÉ
28. 07. • TOMÁŠ KLUS & CÍLOVÁ SKUPINA
30. 07. • PRAGUE CELLO QUARTET
04. 08. • EVA URBANOVÁ & BAROCK – DRUHÁ TVÁŘ
06. 08. • LOTRANDO A ZUBEJDA – pohádkový muzikál
20. 08. • HONZA NEDVĚD - 50 LET NA SCÉNĚ
23. 08. • BENÁTKY POD SNĚHEM - divadelní představení
25. 08. • LOLLIPOPZ
27. 08. • 4TET – VERZE V.

