
 
 

Tisková zpráva 

29. září 2020 
 

Pražské jaro odkládá mimořádné koncerty 
Festival Pražské jaro s politováním oznamuje, že mimořádný koncert Ensemble Modern, 
který se měl uskutečnit 11. října 2020, se z důvodu restriktivních opatření v souvislosti se 
světovou pandemií onemocnění COVID-19 neuskuteční. 
 
Vystoupení kytaristy Al Di Meoly, jenž bylo plánováno na 2. listopadu 2020, se nemůže 
uskutečnit, neboť Al Di Meola zrušil celé své podzimní evropské turné. 
 
Platné vstupenky budou divákům refundovány v plné výši. Podrobné instrukce jsou k 
dispozici na webových stránkách Pražského jara www.festival.cz.  
 
Festival jedná s umělci o náhradních termínech koncertů, které budou oznámeny později. 
 

Obrazový materiál 
Propagační fotografie Ensemble Modern: https://flic.kr/s/aHsmQiNZHD 
 
Propagační fotografie Al Di Meoly: https://flic.kr/s/aHsmR536xL 
 
Vizuální prezentace Pražského jara 2020: 
https://flic.kr/s/aHsmJjCTtH 
 

Kontakt  

Pavel Trojan Jr.  
tiskový mluvčí Pražského jara, o.p.s. 
email: trojan@festival.cz  
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Press release 
29 September 2020 

 

Prague Spring postpones special concerts 
The Prague Spring International Music Festival regretfully announces that the special concert 
of Ensemble Modern, which was to take place on 11 October 2020, will be cancelled due to 
the restrictive measures mandated in connection with the global COVID-19 pandemic. 
 
The guitar performance of Al Di Meola, which was scheduled for 2 November 2020, cannot 
take place because Al Di Meola cancelled his whole autumn tour of Europe. 
 
Valid tickets will be fully refunded. Detailed instructions for how to complete this process 
can be found on the Prague Spring website, www.festival.cz.  
 
The festival is negotiating replacement dates for the concerts with the musicians, to be 
announced at a later time. 
 

Visual resources 
Promotional photo of Ensemble Modern: https://flic.kr/s/aHsmQiNZHD 
 
Promotional photo of Al Di Meola: https://flic.kr/s/aHsmR536xL 
 
Visual presentation of the Prague Spring 2020: 
https://flic.kr/s/aHsmJjCTtH 
 

Contact  
Pavel Trojan Jr.  
spokesman of Pražské jaro, o.p.s. 
email: trojan@festival.cz  
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