ANDREA BOCELLI

29. 5. 2021 | 20:00 | O2 arena

V Praze dne 1. 12. 2019

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL,
je naším potěšením Vás informovat, že Andrea Bocelli se po letošním, měsíce předem vyprodaném
koncertu, vrací do pražské O2 areny, kde vystoupí spolu s Českým národním symfonickým orchestrem
a vzácnými hosty 29. května 2021.
Vloni na podzim umělec vydal nové album Sì, intimní sbírku písní, která oslavuje lásku, víru a rodinu.
Produkce se ujal legendární Bob Ezrine (Pink Floyd, Lou Reed). Sí je album o srdci a duši, pozitivitě a
rodině, melodii a magii. Z tohoto důvodu si Bocelli zvolil silný a jednoduchý titul. "Ano je to slovo, které
říkáte, když dostanete svůj první polibek, když s někým souhlasíte, když chcete, aby se někdo cítil
dobře. Sí je slovo, které říkáte pokaždé, když věci dobře končí… Sí je výrazem pozitivního a silného
lidského slova, pocitu a emocí“. Album se po svém vydání okamžitě vyšvihlo na první místo amerických
i britských hitparád, čímž se navždy zapsalo do historie. 20. listopadu 2019 byl Andrea za toto album
nominován na cenu Grammy.
Po více než miliónu prodaných nosičů po celém světě oznamuje vydavatelství SUGAR MUSIC &
DECCA RECORDS vydání diamantové edice alba ´Sí´. Album nese název ‘SI FOREVER: THE
DIAMOND EDITION’ a je k dostání od 8. Listopadu 2019. Jeho součástí jsou také zbrusu nové duety s
Ellie Goulding a Jennifer Garner.
Bocelliho nadace ABF vstoupila nedávno do partnerství se společností Plus1, díky níž bude ke každé
prodané vstupence na kterýkoliv koncert slavného tenoristy automaticky přidána jedna měnová jednotka
(koruna/euro/dolar atd.), která bude následně převedena na nadaci ABF.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.800,- KČ / OSOBA
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat od 4. 12. 2019 v 10:00 hod 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 29. 4. 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 300,- 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

