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Cyklus Music & Film v Kine Lumière uvedie 

záznam z prelomového koncertu skupiny Queen 
 
Cyklus Music & Film v Kine Lumière sa v utorok 19. apríla o 20.30 hod. vráti s fanúšikmi 
kapely Queen do roku 1975. Uvedie záznam koncertu Queen: A Night in Bohemia (2015), 
ktorý kapela odohrala v londýnskom Hammersmith Odeon. Súčasťou filmu sú aj unikátne 
archívne zábery a rozhovory so všetkými členmi kapely. Diváci ho uvidia s reštaurovaným 
obrazom i zvukom. 
 
Skupinu Queen budú mať diváci možnosť vidieť na plátne Kina Lumière už po tretíkrát. „Po známom 
dokumente z jediného koncertu kapely za železnou oponou z roku 1986 Queen v Budapešti a po 
zázname koncertu v Kanade v roku 1981 Queen Rock Montreal premietneme koncert z roku 1975, 
ktorý bol pre Queen prelomový. Práve ich štvrtý štúdiový album A Night at the Opera, nazvaný podľa 
slávneho filmu s bratmi Marxovcami, im priniesol celosvetový úspech a dodnes sa ho predalo vyše 6 
miliónov kusov. Z albumu pochádza i pieseň Bohemian Rhapsody, ktorá sa ako prvá skladba Queen 
dostala na čelo hitparád,“ hovorí dramaturg cyklu Music & Film Miro Ulman. 
  
Koncert v londýnskej sále Hammersmith Odeon, ktorý v utorok uvádza Kino Lumière, bol vyvrcholením 
britskej časti turné skupiny Queen na podporu albumu A Night at the Opera na Vianoce roku 1975. 
Britská BBC sa ho rozhodla odvysielať v priamom prenose a neskôr ho zo záznamu vysielala 
i rozhlasová stanica BBC1. Film pozostáva z dvoch častí. Úvod tvorí 26-minútový dokument režisérskej 
dvojice Simon Lupton a Rhys Thomas o tom, ako v roku 1970 prišli štyria mladíci do Londýna študovať, 
no namiesto toho založili kapelu. Film obsahuje exkluzívne rozhovory i archívne zábery. Po ňom 
nasleduje samotný koncert. „Pôvodné viacstopové nahrávky koncertu sa dlhé roky považovali za 
stratené,“ vysvetľuje Miro Ulman. „Objavili ich až v roku 2009 a zvukoví inžinieri kapely Justin Shirley-
Smith, Kris Fredriksson a Josh Macrae sa rozhodli ich reštaurovať. Po vyše štyridsiatich rokoch tento 
koncert uvidia diváci s reštaurovaným obrazom i zvukom.“ 
 
Vďaka kvalite nahrávky sa koncert stal jedným z najvyhľadávanejších bootlegov kapely. Vo filme zaznie 
16 skladieb, medzi nimi aj hity ako Killer Queen, Liar, Keep Yourself Alive či Now I’m Here a po prvýraz 
prvá živá nahrávka Bohemian Rhapsody. Mnohé z koncertných piesní už Queen na ďalších turné 
nespievali a neobjavili sa ani na ich oficiálnych živých albumoch Live Killers a Live At Wembley '86. 
Okrem vlastných piesní Queen na koncerte zahrali aj hit Big Spender z muzikálu Sweet Charity a zmes 
klasických hitov ako Jailhouse Rock či Be-Bop-A-Lula. 
 



x x x 
 
Pravidelný hudobný cyklus Music & Film s mesačnou periodicitou uvádza Kino Lumière od júna 2013. 
Vstupenky na aktuálnu aprílovú projekciu filmu Queen: A Night in Bohemia si je možné zakúpiť za 
zvýhodnenú cenu 5,00 Eur v predpredaji v Kine Lumière (denne medzi 17.30 a 20.30 hod.) a v sieti 
Ticketportal (https://www.ticketportal.sk/event.aspx?ID=22104), kde končí predpredaj 19. apríla 2016 
o 19.00 hod. Po tomto termíne si bude možné zakúpiť vstupenky už len v Kine Lumière za 6,00 Eur. 
 
Viac informácií nájdete na: 
Facebook: https://www.facebook.com/events/1725563894332187/ 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xDedHYIxj7g 
 
 

 
 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje audiovizuálny zákon č. 
40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako 
pamäťovej a fondovej inštitúcie je 
špecializovaný filmový archív. Tvoria 
ho jedinečné filmové a s filmom 
súvisiace archívne fondy a zbierky, 
ktoré sú základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.   
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

 
Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, odbornej 
literatúry a sprievodných grafických 
materiálov. V predaji má publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

 
Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmy, jeho prioritami sú 
súčasná slovenská a európska tvorba a  
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly,  
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu filmových novinárov 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
je v rozmedzí od 2,00 € do 4,00 €. 
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk 
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