HRŮZA V DIVADLE
Michal Hrůza a kapela Hrůzy vyráží na divadelní tour

Po nabité jarní i letní sezóně navazuje Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy na podzimní turné „Hrůza
v divadle“ po českých divadlech a divadelních sálech. Série 16 koncertů odstartuje 14. října v Mladé
Boleslavi a skončí pražským koncertem 16. prosince v divadle Hybernia. Jako hosté se na
divadelních prknech postupně prostřídají herci a herečky, kteří mají s kapelou pracovní spojitost.

Michal Hrůza po úspěšném návratu na podia po loňském úraze ještě koncertně nevydechl a už vyráží
s kapelou Hrůzy na své první divadelní turné, jež zahrne celkem 16 koncertů. V rámci turné „Hrůza
v divadle“ zazní průřez Michalovou tvorbou. Kromě ostřílených známých hitů jako Zejtra mám, Černý
Brejle, Napořád, zazní také písně, které ještě naživo nezazněly, a to písničky z nového alba Den, např.
Slunce či Vzducholoď.

„Na prknech, co znamenají svět se hraje. Možná někoho překvapí, že nejsme herci, ale muzikanti.
Těšíme se na to, že předvedeme naše písně trochu jinak než jak je lidé znají. Rádi bychom lidem
navodili pocit, že jsou u nás doma“ láká zpěvák Michal Hrůza na turné. Na jednotlivých zastávkách se
budou objevovat herecké osobnosti, které jsou s Michalem či kapelou pracovně spjaté, ať už to jsou
herci a herečky z filmů či seriálů, k nimž Michal skládal hudbu nebo herci z videoklipů. Filmové tváře
se budou na koncertech střídat a budou večerním překvapením. Pozvání přijal Jan Budař, Jiří Dvořák a
spousta dalších.

Hrůza v divadle 2015:
14. 10. Mladá Boleslav, ŠKODA Muzeum, od 19 hod.
21. 10. Rychnov nad Kněžnou
22. 10. Chrudim
30. 10. Prachatice
04. 11. Náchod
06. 11. Zábřeh
07. 11. Litovel
12. 11. Brno
16. 11. Česká Lípa
19. 11. Olomouc
20. 11. Třinec
21. 11. Třebíč
26. 11. Klatovy
02. 12. Domažlice
03. 12. Sokolov
16. 12. Praha – divadlo Hybernia

Předprodej ŠKODA Muzeum Mladá Boleslav:
Sál L&K Forum, od 19 hod. Koncert je určen k sezení. Vstupné 350 Kč, galerie 250 Kč. Předprodej v síti
TicketPro a na recepci ŠKODA Muzea, Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, tel. 326 8 32038, web:
museum.skoda-auto.cz.

Více informací na:
http://michalhruza.cz/
https://www.facebook.com/michalhruza?fref=ts
https://www.facebook.com/kapelahruzy?fref=ts

