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Hudobný ošiaľ v Tatrách, nebudete veriť vlastným ušiam 
 

TATRANSKÁ LOMNICA (7. december 2011) – Najväčšia hudobná akcia roka na 
slovenských svahoch. Týmto netradičným spôsobom sa vo Vysokých Tatrách v sobotu 
oficiálne otvorí lyžiarska sezóna. Účasť na tzv. MUSIC WINTER OPENING prisľúbili 
okrem iných Horkýže slíže či populárny porotca talentovej šou, Jaro Slávik. Časť 
programu budú môcť vďaka živému prenosu sledovať internetoví diváci na celom svete. 

Víkend v Tatrách sľubuje výbornú lyžovačku a neviazanú zábavu do skorých ranných hodín.  
Návštevníci strediska v Tatranskej Lomnici si budú môcť okrem lyžovania zakrepčiť priamo na svahu 
a to na troch miestach naraz. Na každej stanici kabínkovej lanovky ich totiž bude prevádzať iný 
hudobný štýl. Najväčším ťahákom bude určite skupina Horkýže slíže, Wadda, či Six and Kristy.  
 
Milovníci hip hopu sa budú môcť tešiť na súboj DJ v mixovaní hudby, tzv. HIP HOP Ratrak Battle. 
Medzi sebou si to rozdajú najlepší slovenskí a českí DJ - DJ Daniell (majster Európy v mixovaní) & 
DJ Lowa. O zábavu sa bude od rána starať moderátor a zabávač King PEPO.  
 
To najlepšie z podujatia MUSIC WINTER OPENING Tatranská Lomnica budú môcť naživo 
prostredníctvom video prenosu sledovať aj ľudia pripojení na internet na celom svete. V čase od 
15:00 až 17:00 hod. uvidia to najlepšie z hudobného programu - živý koncert skupiny Horkýže slíže a 
vystúpenie kapely WADDA spolu so zábermi z lyžiarskeho strediska a ďalších hudobných pódií.  
LIVE prenos prinesie internetová televízia Huste TV (www.huste.tv). 
 
Lyžiari aj nelyžiari priamo v Tatranskej Lomnici si pozrú aj atraktívnu Video Mánia Show, 
originálny vizuálny štýl spojený s hudobnou produkciou, kde si zgustnú uši aj oči vďaka mixovaniu 
zvuku cez obraz veľký až 8 m2. Netradične skúsia tatranské zjazdovky ukázať svojim návštevníkom, 
že majú talent aj na dobrú lyžovačku aj na originálnu zábavu. 
 
No a tým, ktorým by sa lyžovanie cez hudobné štýly náhodou málilo, si budú môcť hneď vedľa 
zjazdovky v music klube Humno pochutnať na zabíjačkových špecialitách. Prebytočné kalórie treba 
spáliť večer na veľkej Oldies Winter Party v Humne.  
 
Víkend vo Vysokých Tatrách jednoducho musíte počuť. 
 
 
Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a 
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke 
Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť 
TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, 
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a 
Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským strediskom Štrbské Pleso. Ku koncu roka 
2011 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť k zvýšeniu štandardu a 
návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší slovenský 
termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo 
Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  

 
 




