PAVEL ŠPORCL
´NA HRANĚ / ON THE EDGE´

11. 11. 2021 | 20:00 | O2 arena

V Praze dne 5. 6. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL,
dovolujeme si Vás informovat, že český houslista světového renomé Pavel Šporcl, který během své
úspěšné kariéry vystoupil v mnoha prestižních zahraničních koncertních síních včetně Carnegie Hall
v New Yorku či Disney Hall v Los Angeles, přesouvá své vystoupí v pražské O2 areně původně
plánované na 5. 12. 2020, na příští rok, konkrétně na 11. 11. 2021.
„Chtěl bych zážitek z koncertu dopřát co největšímu počtu návštěvníků a chápu, že letošní rok je a bude
pro všechny těžší a finančně náročnější, než je obvyklé. Proto jsem se rozhodl svůj koncert přesunout
až na konec roku 2021, kdy už bude situace ve společnosti, jak pevně věřím, stabilizovaná a normální“,
vzkazuje svým fanouškům tento fenomenální houslista.
Hudební supervize nad Šporclovým koncertem se ujal Michael Kocáb. Design a show i koncepci
koncertu bude mít na starosti Martin Hruška, stage designer a kreativní režisér, který spolupracuje
s českými i světovými špičkami showbusinessu jako AC/DC, Boney M., Nazareth, Sandra atd.
Speciálním hostem bude operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková a Šporclova cimbálová kapela Gipsy
Way Ensemble. „Budu mít kolem sebe skvělý tým lidí světových kvalit“ chválí si Šporcl, jehož ŠPORCL
ARTS Agency bude celý koncert organizovat.
Během své kariéry odehrál Pavel Šporcl více než 2000 koncertů po celém světě. Spolupracuje se
světovými orchestry a vystupuje na významných festivalech. Za svou virtuózní hru se dočkal skvělých
hodnocení od prestižních kritiků, kteří vyzdvihují především jeho lyriku a brilanci, muzikálnost
a neokázalost, jeho jemnou techniku a hluboké hudební umění, jeho prakticky dokonalou intonaci
a hluboké pochopení původní struktury díla.
Vstupenky zakoupené na původní termín koncertu zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.

VSTUPENKA 490,- KČ / KS | CATERING 1.300,- KČ / OSOBA
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet
na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba
v hotovosti či kartou.
Vstupenky si můžete rovněž rezervovat prostřednictvím internetu z pohodlí Vaší kanceláře či domova
(www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“) s možností online platby a vytištění
hometicketu, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním převodem. V případě volby
bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na VIP pokladnách
v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 1. 11. 2021. Pokud si do této
doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.
V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Eventboxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této akci
neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918

Kontakt na Klientský servis O2 areny:
Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz, tel: +420 266 771 994
Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz, tel: +420 266 771 983
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944

Na setkání s Vámi se těší

Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny O2 universa

