A-HA
“play hunting high and low live”
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O2 arena

V Praze dne 19. 2. 2021

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že legendární norská popová skupina A-ha znovu překládá kvůli
opatřením COVID 19 evropské turné, v jehož rámci měla dorazit v říjnu 2020 a poté v náhradním termínu
v dubnu 2021 poprvé do České republiky. V pražské O 2 areně nakonec zahraje 1. května 2022 a s
sebou přiveze program zasvěcený pětatřicátému výročí od vydání jejich nejslavnějšího alba Hunting
High and Low, ze kterého pochází i celosvětový megahit kapely Take On Me.
Na pódiu budou stát všichni tři původní členové A-ha Morten Harket, Magne Furuholmen a Paul
Waaktaar-Savoy. Českému publiku naservírují unikátní kombinaci nových skladeb a klasických hitů.
Koncert pořádají BrainZone International a Bestsport.
„Je nám ctí přivézt poprvé do České republiky hudební ikonu osmdesátých let, norskou poprockovou
kapelu A-ha. V Praze vystoupí v rámci turné, které si připomene jejich obrovský hit Take On Me, jenž je
stále populární po celém světě a dočkal se mnoha cover verzí dalších slavných kapel, včetně legend
jako jsou Metallica nebo Weezer,“ říká Ladislav Vajdička z BrainZone International.
Kapela A-ha vznikla v norském Oslu v roce 1982. Za tu dobu natočila 10 alb a prodala přes 40 milionů
desek. Za svoji kariéru ohlásila dvakrát pauzu. Poprvé v roce 1994. Po čtyřech letech se vrátila a
fungovala až do roku 2010. V roce 2015 se vrátila podruhé. Její dosud poslední album Cast in Steel
vyšlo v roce 2015.
Vstupenky zakoupené na původní (28. 10. 2020) nebo náhradní (19. 4. 2021) termín koncertu zůstávají
v platnosti i na nový termín 1. května 2022 a není třeba je vyměňovat.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.400,- KČ / OSOBA
Vstupenky do Vašich smluvních Skyboxů 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.
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 a O2 universa

