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Cyklus Music & Film v Kine Lumière uvedie koncert 

žiadanej americkej kapely Imagine Dragons  
 

Americká skupina Imagine Dragons patrí k najpopulárnejším koncertným kapelám 
súčasnosti. Záznam ich koncertu z celosvetového turné k druhému albumu budete môcť 
zažiť v Kine Lumière len v stredu 7. júna o 20.30 hod. v cykle Music & Film. Snímku pod 
názvom Imagine Dragons: Smoke + Mirros Live s dobrým zvukom a na veľkom plátne 
uvedie dramaturg cyklu Miro Ulman.  
 
„Imagine Dragons v rámci celosvetového turné k svojmu druhému albumu Smoke + Mirrors zavítali 
v januári minulého roku aj do Bratislavy,“ hovorí dramaturg cyklu Miro Ulman. „Počas tohto turné 
vznikol záznam koncertu kapely v kanadskom Toronte, ktorý nakrútil Dick Carruthers. Naši diváci ho 
poznajú ako režiséra filmu Led Zeppelin: Celebration Day z roku 2012, ktorým sme pred štyrmi rokmi 
otvárali cyklus Music & Film v Kine Lumière. Myslím si, že i tentoraz vďaka strihu, kompozícii záberov 
a hre svetiel dýcha na diváka z plátna pohodová atmosféra koncertu.“ 
 
Počas turné Smoke + Mirros odohrala kapela celkovo 108 predstavení, na ktoré prišlo 265 447 
divákov. Na koncerte v Toronte, ktorý videlo takmer 15 tisíc divákov, odznelo 18 piesní, a to nielen 
z albumu Smoke + Mirrors, ale aj hity Demons, It’s Time či Radioactive z debutového platinového 
albumu kapely Night Vision z roku 2012, za ktorý získali Imagine Dragons cenu Grammy. Podľa Mira 
Ulmana sú Imagine Dragons naživo ešte lepší než na albume. „Pôsobia zohrane, v pohode, z ich 
piesní ide k divákom oveľa viac energie než zo štúdiových nahrávok a spevák, 29-ročný Dan 
Reynolds, si zaslúži poklonu, pretože celý koncert zvláda bez jediného intonačného zaváhania,“ 
vysvetľuje. 
 
Kapela Imagine Dragons vznikla v roku 2008. Spevák Dan Reynolds ju založil so svojím spolužiakom z 
Brigham Young University, bubeníkom Andrewom Tolmanom, a s Andrewom Beckom, Davom 
Lemkom a s Aurorou Florence. „Po niekoľkých EP vydala kapela v roku 2012 debutový album Night 
Visions,“ hovorí Ulman o jej začiatkoch a pokračuje: „Pieseň Radioactive získala cenu Grammy za 
najlepší rockový výkon a strávila rekordných 23 týždňov na vrchole rebríčka časopisu Billboard 
v kategórii Hot Rock Songs. A s 3 miliónmi predaných nahrávok sa stala najpredávanejšou rockovou 
piesňou v digitálnej ére. Počas turné k albumu kapela už pracovala na druhej platni Smoke + 
Mirrors, ktorá vyšla v januári 2015. Len nedávno, 8. mája 2017, vydali Imagine Dragons tretí 
štúdiový album Evolve podporený singlami Believer, Thunder, Whatever It Take a vyrazili na turné,“ 
uzatvára Ulman. 
 



Film Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live bolo možné vidieť na veľkom plátne počas celosvetovej 
jednodňovej premiéry 2. marca 2016, stredajšia projekcia v Kine Lumière je podľa Ulmana „druhá 
a súčasne asi posledná šanca pozrieť si ho v kine“. Kapela sa predstaví v zostave Dan Reynolds 
(sólový spev, sprievodná a sólová gitara, klavír, klávesové nástroje, bicie, perkusie), Wayne Sermon 
(sólová gitara, sprievodné vokály, mandolína), Ben McKee (basgitara, sprievodné vokály, klavír, 
klávesové nástroje) a Daniel Platzman (bicie, perkusie). Na turné ich sprevádzal ešte Will Wells 
(klavír, klávesové nástroje, sprievodná gitara, sprievodné vokály).  
 

x x x 
 
Pravidelný hudobný cyklus Music & Film uvádza Kino Lumière s mesačnou periodicitou od júna 
2013. Vstupenky na projekciu filmu Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live si je možné rezervovať 
alebo zakúpiť za 6,- €/ 5,- € na http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-
157678. 
 
Trailer filmu Imagine Dragons: Smoke + Mirrors Live:  
https://www.youtube.com/watch?v=FmWxYq3DqXw 
 
FB event a profil cyklu Music & Film: 
https://www.facebook.com/Cyklus-Music-Film-v-Kine-Lumiere-499049276830719/ 
 
Viac informácií a program Kina Lumière:  
http://www.kino-lumiere.sk/ 
 
FB profil Kina Lumière:  
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 
 
 
 

 
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. Ponúka publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ďalej plagáty a fotosky 
k slovenským i zahraničným filmom, 
soundtracky, pohľadnice. Súčasťou je 
aj možnosť nákupu cez internet.  
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 slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Sprístupnené sú štyri 
kinosály, vstupné je od 2,00 do 4,50 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, http://www.kino-
lumiere.sk/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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