
 
 

Hudební a divadelní Sedmihorské léto 

podesáté 
PŘIJEDE DIVOKEJ BILL, KAREL PLÍHAL, ANNA K., ARAKAIN & LUCIE 

BÍLÁ A MNOHO DALŠÍCH 

Hudební a divadelní Sedmihorské léto, které se každoročně odehrává v samém srdci Českého ráje, 

letos oslaví 10 let své existence. 10 let, kdy každoročně přináší kvalitní letní zábavu do Českého 

ráje. Původně jednodenní folkrockový festival se během pár let rozrostl na jednu z největších a 

nejnavštěvovanějších akcí v Českém ráji. Celoletní pásmo kulturních akcí přináší hvězdy herecké i 

muzikantské. Kromě českých i slovenských legend na festivalu vystoupili třeba němečtí Alphaville, 

Paddy Kelly z legendárních Kelly Family nebo britští Smokie. 

I pro léto 2019 připravili pořadatelé pořádnou dávku té nejlepší kultury, která nadchne všechny 

věkové kategorie od milovníků folku až po filharmonii. Na své si tak přijdou fandové kapel Divokej 

Bill, Arakain a Lucie Bílá, akustický koncert přiveze se svou skupinou Anna K. Sedmihorské léto se 

však nebojí velkého hudebního rozptylu, nadšení proto budou milovníci nejpopulárnějších popových 

melodií všech dob v podání Filharmonie Hradec Králové a především skvělé zpěvačky Dashy 

v programu Dasha Symphony, ale také příznivci folku, poetiky a Karla Plíhala. 

Celé letní kulturní dění Sedmihorského léta odstartuje v neděli 30. června divadelním představením 

Plnou parou. Komedie, ve které exceluje Lenka Vlasáková s Miroslavem Etzlerem se odehrává 

v prostředí luxusního wellness hotelu a přináší mnoho vtipných situačních zápletek. Druhé divadlo 

Sedmihorského léta 2019 se uskuteční v úterý 13. srpna, kdy Dva nahatý chlapi v podání Martina 

Zounara a Martina Krause doplní Daniela Šinkorová s Martinou Randovou, nadchnou, rozemějí a 

doladí vaši letní dovolenou.  

Vstupenky na všechny akce jsou již v prodeji a to buď na webu festivalu, na portálu evstupenka.cz a 

na předprodejních místech evstupenka – například IC Turnov, Žel. Brod, Jičín, Mn.Hradiště, Lomnice 

n. Pop., Dolní Bousov, Ml. Boleslav a mnoho dalších. 

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2019  

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

11. 7. – DIVOKEJ BILL 

1.8. – ARAKAIN & 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  

29.8. – ANNA K. 

Sedmihorské léto, Sedmihorky 10 (B), 511 01 Turnov 

Informace a vstupenky na všechny akce: www.sedmihorskeleto.cz 


