
SEDMIHORSKÉ LÉTO 2019 

30. 6. • PLNOU PAROU - divadelní představení 

Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po dítěti a 

potřeba sponzorského daru, to jsou atraktivní ingredience pro brilantní komedii plnou záměn a 

zmatků, která ale končí.... nechte se překvapit! 

Chcete-li se pobavit, zažít skvělý humor a zápletku a vynikající herecké výkony Lenky Vlasákové, 

Miroslava Etzlera a dalších... neváhejte! 

Komedie velmi uznávaného autora René Heinersdorffera, měla premiéru v lednu 2019 a těší se 

obrovským diváckým ohlasům, ale i přízni divadelních kritiků. Zažijte toto vtipné, pohodové a letní 

představení v atmosféře Sedmihorského léta! Dokonalý start letních prázdnin 2019! 

KDY: neděle 30.6.2019 

ZAČÁTEK: 20.00 

OTEVŘENÍ AREÁLU: cca 18.30 

DIVADLO: NA SEZENÍ 

____________________________________________________________________________ 

• 11. 7.  - DIVOKEJ BILL – Sedmihorské léto 2019   

Po vyprodané O2 aréně a oslavě 20 let na scéně míří slavit kapela Divokej Bill na Sedmihorské léto! 

Všemi generacemi oblíbená stálice v Sedmihorkách u Turnova odehraje samostatný koncert nabitý 

všemi hity a peckami! 

KDY: čtvrtek 11. 7. 2019 

ZAČÁTEK: 20.00 

OTEVŘENÍ AREÁLU: 1,5 hod před začátkem 

KONCERT: NA STÁNÍ 

____________________________________________________________________________ 

 

1. 8. • ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ (A) 

 Arakain je česká metalová kapela, která byla založena v roce 1982 z bývalých členů kapely Apad, 

jejímž zpěvákem byl Aleš Brichta. Ten se stal frontmanem kapely Arakain a byl jím až do roku 2002. 

Po jeho odchodu z kapely jej nahradil Petr Kolář a nakonec od roku 2005 pak Jan Toužimský. Složení 

ostatních členů kapely se měnilo tak, že od roku 1982 zůstal jen kytarista Jiří Urban. 

Lucie Bílá je již řadu let naší absolutně nejpopulárnější zpěvačkou se širokým spektrem svého 

zaměření. Za svůj největší dosavadní úspěch Lucie považuje svá dvě vystoupení na hudebním 

festivalu Pražské jaro 98. Na kontě má nespočet zlatých slavíků a mnoho dalších ocenění. Lucie Bílá je 

ikona! 

 



Spojení kapely Arakain a Lucie Bílé slibuje naprosto nezapomenutelný zážitek! Přijďte si oživit 

legendární spojení a užít si  

hity jako Zimní královna či Cornouto, ale ani hity Lucie Bílé jako Láska je láska či Maraton. 

Samozřejmě v rockové aranži. Koncert je na stání. 

____________________________________________________________________________ 

8. 8. • KAREL PLÍHAL – SEDMIHORSKÉ LÉTO 2019 

Ojedinělý hudebník textař a poeta, se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi s rukou 

vrací na koncertní podia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby 

vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně.  

Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra a to vše ve formě 

inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících či 

doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové umění. 

Program není vhodný pro děti do 12 let. Dětské vstupenky nebudou v prodeji. 

KDY: čtvrtek 8. 8. 2019 

ZAČÁTEK: 20.00 

OTEVŘENÍ AREÁLU: 1,5 hod před začátkem 

KONCERT: NA SEZENÍ 

____________________________________________________________________________ 

 

13. 8. • DVA NAHATÝ CHLAPI - divadelní představení 

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži, ale díky 

českému ztvárnění i u nás, velké úspěchy. 

Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým 

kolegou z práce. Ani jeden netuší jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí 

způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená. 

HRAJÍ: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová  

AUTOR: Sébastien Thiéry 

REŽIE: Antonín Procházka 

PŘEKLAD: Jaromír Janeček 

KDY: úterý 13.8.2019 

ZAČÁTEK: 20.00 

OTEVŘENÍ AREÁLU: cca 18.30 

DIVADLO: NA SEZENÍ 

MÍSTO KONÁNÍ: AREÁL SEDMIHORSKÉHO LÉTA, SEDMIHORKY 10, 511 01 TURNOV 

____________________________________________________________________________ 



15. 8. • DASHA SYMPHONY & FILHARMONIE HK 

Oblíbená zpěvačka Dasha se po roce vrací na Sedmihorské léto! Loni předvedla svůj dokonalý um v 

projektu Michael Jackson Symphony, tentokrát se budete moci zaposlouchat do výběru známých a 

oblíbených popových melodií v symfonickém hávu! Koncerty Dashy jsou čím dál oblíbenější a velmi 

rychle vyprodávané! 

Půjde opět o jedinečný zážitek ve spojení se skvělou Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou 

Martina Kumžáka a navíc s kapelou Pájky Pájky Martina Kumžáka. 

Tenhle koncert vás nadchne i dojme! 

Dashu i dirigenta Martina Kumžáka znáte ze Stardance! 

KDY: čtvrtek 15. 8. 2019 

ZAČÁTEK: 20.00 

OTEVŘENÍ AREÁLU: 1,5 hod před začátkem 

KONCERT: NA SEZENÍ 

29. 8. - ANNA K. - akusticky (A) 

Oblíbená česká zpěvačka a držitelka 5 ocenění Anděl. 

Pravidelně se objevuje také v nominaci ankety Žebřík časopisu 

Report, kde byla čtenáři zvolena Zpěvačkou roku v roce 2011, 2012 a 2013. 

 

ANNA K. PŘIJÍŽDÍ POPRVÉ NA SEDMIHORSKÉ LÉTO 

se svými hity jako Nebe, Nelítám nízko, Večernice, Ty jsi jako já (a mnoha dalšími) 

i novinkami z posledního alba SVĚTLO (2017).  

Nenechte si ujít pozitivní náladu, muzikantský um i světlo jedné 

z nejvýzranějších a nejoptimističtějších zpěvaček u nás a skvělý akustický 

koncert, který podtrhne letní atmosféra Sedmihorského léta. 

 

KDY: čtvrtek 29. 8. 2019 

ZAČÁTEK: 20.00 

OTEVŘENÍ AREÁLU: 1,5 hod před začátkem 

KONCERT: NA SEZENÍ 

____________________________________________________________________________ 

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2019  

30. 6. – PLNOU PAROU – divadelní představení – Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler a další 

11. 7. – DIVOKEJ BILL 

1.8. – ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ 

8.8. – KAREL PLÍHAL 

13. 8. - DVA NAHATÝ CHLAPI - divadelní představení – Martin Zounar, Daniela Šinkorová, Matin 

Kraus, Martina Radová 

15.8. – DASHA SYMPHONY (Dasha, Filharmonie Hradec Králové, Martin Kumžák) 

29.8. – ANNA K. akusticky 


