Program kulturního léta PRAGUE KEMP LETŇANY
se spojuje do šesti atraktivních hudebních večerů
Praha 13. července 2020 – Červencový program kulturního léta PRAGUE KEMP
LETŇANY nově nabídne milovníkům kultury šest hudebních večerů, které uvedou
vystoupení umělců napříč hudebními žánry. Unikátní kombinace osobností se
představí na pódiu v PVA EXPO PRAHA v ojedinělých koncertech jednotlivců i
celovečerních vystoupení s více interprety.
Úterý 14. července bude patřit unikátnímu bigbítovému večeru, kdy se letňanským
divákům představí kapely KEKS a Odyssea se svou ochutnávkou poctivého rocku.
Rocková formace KEKS působí na české hudební scéně už téměř čtyři desítky let. Kapela
se blýskla i ve vyprodané Lucerně po boku legendárních Smokie nebo s Jihočeskou
filharmonií v naplněné pražské Tipsport aréně. Společnost uznávaným rockerům bude
dělat další rocková sestava Odyssea. Tohle západočeské hudební těleso se na začátku
80. let stalo asi nejoblíbenější českou zábavovou kapelou v republice a bavilo diváky
vlastní, převážně hardrockovou tvorbou.
Michal David a jeho nekonečná přehlídka megahitů. To bude vystoupení populárního
zpěváka, skladatele a producenta české hudební scény v rámci kulturního léta v sobotu
25. července. Jedna z nejvýraznějších osobností naší hudební scény se může chlubit 16
vydanými sólovými alby a třemi miliony prodaných nosičů. Užít si hity jako Nonstop,
Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel, Colu, pijeme colu, Nenapovídej, Chtěl bych žít,
Discopříběh, Každý mi tě, lásko, závidí a další bude možné právě v rámci letního
programu PRAGUE KEMP LETŇANY.
Co dalšího přinese program kulturního léta? V srpnu, konkrétně v sobotu 8. 8., rozpálí
návštěvníky výstaviště Marek Lazarovski známý jako rapper AMCO. Jen o čtyři dny
později, ve středu 12. srpna, bude patřit pódium populární kapele hrající styl zvaný roots
music. V tuzemsku stále úspěšnější Jelen produkuje vlastní písně vycházející z populární
hudby, jako je country, folk, bluegrass a blues. Skupina získala cenu Anděla v kategorii
Objev roku za rok 2014 a v kategorii Skupina roku za rok 2016. Spolu s Jeleny se jako
zahřívací předvoj představí se svým sólovým projektem také vokalistka skupiny, zpěvačka
Kateřina Marie Tichá.
Projekt, který se dočkal světového uznání a pravidelně naplňuje největší koncertní haly
napříč kontinenty – to je Vivaldianno Reloaded hudebníka Michala Dvořáka. Životní příběh

legendárního Vivaldiho v rockovém kabátě zahraném nejlepšími českými hudebníky a se
strhující videoprojekcí zazní v rámci PRAGUE KEMP LETŇANY v pátek 14. srpna.
Silný trojlístek hudebních osobností přinese do PVA EXPO PRAHA čtvrtek 20. srpna. Na
společném hudebním večeru se představí vycházející hvězdy české pop music, zpěváci
Debbi, Adam Mišík a David Stypka.
Podrobné informace o akcích najdete na www.praguekemp.cz.

Jak získat vstupenku?
Návštěvníci si mohou koupit vstupenky na jednotlivé akce již nyní ve zvýhodněném online
předprodeji, případně na místě. Akce si mohou vychutnat zájemci také přímo ve svém
voze zakoupením vstupenky pro automobil. Více na www.vstupenky-pva.cz.
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