LUCIE
´V OPEŘE TOUR´

20. 10. 2021 | 20:00 | O2 arena

Výjimečné koncertní turné skupiny Lucie objede v roce 2021 Českou republiku a nevynechá ani
pražskou O2 arenu!
V Praze dne 7. 12. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL,
rádi bychom Vás informovali, že podzim 2021 bude pro fanoušky skupiny Lucie vrcholem hudební
sezony! Lucie vyráží na halové turné po České republice s novým programem s exkluzivní hudební
aranží v doprovodu symfonického orchestru, pěveckého sboru a s organicky efektní dynamickou
scénou. V rámci turné Lucie v opeře se zastaví také v O2 areně, kde odehraje koncert v této jedinečné
podobě 20. října 2021.
Členové skupiny Lucie se shodují, že jednou z největších a nejnáročnějších inovací byla příprava
samotné organicky dynamické scény, která využívá nejnovější technologie z oblasti zvuku i vizuálních
efektů a zároveň osvědčené divadelní principy: „Na scéně, kterou chceme fanouškům představit, jsme
pracovali bezmála rok. Práce to byla náročná, ale krásná, a věříme, že to bude stát za to. Je to pro nás
speciální projekt, proto chceme, aby i naši fanoušci z něj měli výjimečný zážitek,” zdůrazňují členové
skupiny.
I hudebně bude turné naprosto přelomové - Lucie se spojila s dirigentem Kryštofem Markem, držitelem
Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, který vytvořil nové symfonické aranžmá pro celý program této
show - a v kombinaci kompletního obsazení skupiny, Filharmonie Hradce Králové a pěveckého sboru
se tak na fanoušky chystá téměř dvouhodinový průřez celou tvorbou Lucie tak, jak ho ještě nezažili.
„Letošek byl pro všechny velmi těžký. Nám ale mimo jiné rok 2020 ukázal, že bez kultury to prostě nejde.
Jako by nám chyběl kus naší duše, možnost sebevyjádření, svoboda, a to nejen ta umělecká, kterou
bychom si měli bezpodmínečně chránit. O to víc se těšíme, že se v roce 2021 zase vrátíme na pódium
a znovu se svými fanoušky zažijeme tu ohromnou energii, která při živém vystoupení vzniká. To je
zážitek, který nejde ničím nahradit,” shoduje se celá skupina Lucie.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.500,- KČ / OSOBA
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete zakupovat od 10. 12. 2020 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 10. 10. 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 Event Boxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této
akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
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

