
TOM JONES
20. júna 2019 o 20.00 v AXA aréne NTC

Tom Jones, vlastným me-
nom Thomas John Wo-
odward, začal spievať ako 
tínedžer na rodinných 
stretnutiach a svadbách. 
Hudobnými cenami oven-
čená spevácka ikona Tom 
Jones si to v júni 2019 na-
mieri do bratislavskej AXA 
Arény. Publiku ponúkne 
20. júna prierez svojej vyše 
50-ročnej tvorby. Sedem-
desiatosemročný interpret ponúkne prierez svojej vyše 
50-ročnej tvorby. Prítomní si budú môcť spolu s Tomom 
Jonesom zaspievať aj skladby ako Delilah, She ś a Lady, 
It ś not unusual, Sexbomb, či Bondovku Thunderball.

JARO FILIP
24. júna 2019 o 19.30 v AXA aréne NTC

Tento rok, 22. júna, by sa Jaro Fi-
lip dožil sedemdesiatky. Pri tejto 
príležitosti sa uskutoční koncert 
Pocta Jarovi Filipovi. Počas ve-
čera sa na pódiu vystriedajú tri 
hudobné zostavy – prvou bude 
zoskupenie „Bolo nás jedenásť“. Ďalším účinkujúcim 
bude spevák Richard Müller, ktorý v 90-tych rokoch s Ja-
rom Filipom ako autorom hudby spolupracoval na svojich 
najznámejších albumoch. Tretím účinkujúcim bude zo-
skupenie Teatro Fatal. 

Speváčka LP vystúpi
27. júna 2019 v AXA aréne NTC

LP si získala fanúšikov po celom svete nielen svojim vý-
razným a nezameniteľným hlasom, ale tiež strhujúcimi 
koncertami, vrelosťou a otvorenosťou s ktorou komuni-
kuje s divákmi. LP sa najviac presa-
dila nahrávkou Lost On You v roku 
2017, keď rovnakým hitom prekonal 
500 miliónov prehratí a dosiahla na 
platinové ocenenie v Rusku, Poľ-
sku, Grécku, Švajčiarsku, Taliansku, 
Francúzku a v ďaľších krajinách. 

Aktuálna ponuka rekreačného tenisu
na zasportujsiopen.sk

T 08. 06.  Memoriál J. Novotu Zlaté Moravce
T 08. 06.  Čaba Cup Pezinok
PT 15. 06.  Nay Open I Bratislava
PT 22. 06.  Nay Open II Bratislava
T 22. 06. UPJŠ Cup Košice
T 22. 06. Almada Trophy Sliač
Viac informácií a možnosť prihlásiť sa nájdete na stránke
www.zasportujsiopen.sk v sekcii turnaje.
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