SOUNDTRACK Poděbrady zahajuje předprodej vstupenek na 2020!
Vstupenky na James Bond: Skyfall in Concert a zvýhodněné celofestivalové SOUNDTRACK Golden
Passy jsou právě v prodeji.
Praha 01/10/19
SOUNDTRACK Poděbrady 2019 je minulostí, ale přípravy jeho pátého ročníku začaly již v průběhu jeho konání
na konci srpna. Ředitel festivalu Michal Dvořák oznámil exkluzivní zahraniční představení pro rok 2020. Festival
SOUNDTRACK Poděbrady a Film Concerts Live! s potěšením uvedou v sobotu 29/08/2020 v rámci hlavního
festivalového programu velkoformátovou projekci filmu Skyfall in Concert, druhý díl série James Bond Concert
Series, vytvořený ve spolupráci s EON Productions a Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM). O živé provedením
hudby se postará Filharmonie Hradec Králové pod vedením nizozemského dirigenta Ernsta von Tiela.
„Jsme hrdí, že jsme jedni z prvních na světě, kdo uvede Skyfall in Concert. Diváci zažijí propojení skvělého
hudebního soundtracku provedeného živě a působivého zpracování Jamese Bonda. Navíc se do Poděbrad vrátí
fanouškům již známý Ernst van Tiel, který letos vedl orchestr při Amadeovi. Světová premiéra tohoto
představení proběhne 05/10/2019 v londýnské Royal Albert Hall a náš tým bude u toho,“ říká Michal Dvořák,
zakladatel a ředitel festivalu.
Skyfall, režiséra Sama Mendese byl uveden v roce 2012 s Danielem Craigem v roli agenta 007, jako v pořadí již
23. bondovka. Filmový trhák Skyfall byl oceněn dvěma cenami BAFTA za nejlepší film a nejlepší hudbu
skladatele Thomase Newmana.
Vstupenky na Skyfall in Concert jsou k dostání ve třech cenových kategoriích již od 790 Kč.
Fanoušci festivalu nebudou ani při příštím ročníku festivalu ochuzeni o oblíbené celofestivalové SOUNDTRACK
Golden Passy – “all in one” aneb exkluzivní (nejen!) vstupenka pro opravdové milovníky filmové muziky.
Všechna představení v naší kryté koncertní hale za zvýhodněné vstupné. Nabídka Golden Passů je omezená a
cena se mění v čase – kdo dřív přijde…
Cena SOUNDTRACK Golden Passu je na následujících 20 dní (do 19/10 vč.) za exkluzivních 2020 Kč, od
20/10/2019 – 29/02/2020 za 2500 Kč a od 01/03/2020 až do konání festivalu za 2999 Kč.
Pátý ročník SOUNDTRACK festivalu proběhne tradičně poslední prázdninový víkend 27- 30/08/2020
ve středočeských lázních Poděbrady. Hlavní hudební program rozezní koncertní halu u poděbradského Jezera.
Nebudou chybět zahraniční i domácí hvězdy, velké symfonické koncerty, taneční vystoupení, oblíbená filmová
pohádka s živě provedeným soundtrackem, tradiční sobotní koncert před půlnocí a noční taneční afterparty.
Centrální lázeňský park ožije atraktivním doprovodným programem pro celé rodiny. Ten bude zdarma pro
všechny návštěvníky festivalu.
Předprodej vstupenek a SOUNDTRACK Golden Passu v prodeji v síti Ticketlive
www.sndtrck.cz
Facebook
Instagram
Youtube
_____________________________________________________________________
SOUNDTRACK Poděbrady je jedinečný nejen zaměřením na filmovou hudbu, ale také orientací na nové formy
umění, multimédia a nejmodernější technologie, proměňující pasivní poslech hudby v interaktivní zážitek.
SOUNDTRACK nabídl poslední prázdninový víkend v rámci hlavního programu šest velkých koncertních show i
atraktivní doprovodný program zdarma. Festivalové večery byly ve znamení velkých hudebních a filmových
zážitků. Pátý ročník SOUNDTRACK festivalu proběhne ve dnech 27- 30/08/2020 v Poděbradech.

