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Budapest, 2018. január 25.

Az UniCredit bemutatja

A Filarmonica della Scala koncertet ad Budapesten
A Filarmonica della Scala minden évben a világ legnevesebb hangversenytermeiben és
fesztiváljain lép fel. 2018-as nemzetközi turnéjának következő állomásán, Budapesten január 25én páratlan koncertélménnyel várja az érdeklődőket a Művészetek Palotájába, ahol Riccardo
Chailly vezényletével lép fel a zenekar. A koncert programja:

2018. január 25.
Budapest, Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
Riccardo Chailly
Csajkovszkij: II. (c-moll, „Kis orosz”) szimfónia, op. 17
Sosztakovics: Kisvárosi Lady Macbeth – szvit, op. 29a
Stravinsky: Petruska (1947-es változat)

Az UniCredit 2000 óta partnerként támogatja a Filarmonicát, 2003-ban pedig a zenekar kiemelt
partnerévé vált. Dr. Patai Mihály, az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója
elmondta, hogy nagy örömmel várja a Filarmonica budapesti fellépését: „Büszkék vagyunk arra,
hogy ez a világhírű zenekar ma este újra az ország zeneszerető közönsége előtt koncertezhet
Budapesten. Az UniCredit és a Filarmonica együttműködésének alapja az a közös cél, hogy a
zene élményét eljuttassuk a közösségekhez, amelyeket kiszolgálunk. Külön öröm számunkra,
hogy a zene és a kultúra jelenleg több formában is jelen van az UniCredit életében:
Korszakalkotók mecénás programunkkal kivételes tehetségű, elhivatott hazai zenészek
támogatására vállalkoztunk. Programunk jelöltjeit abban szeretnénk segíteni, hogy a zene
szeretetét minél szélesebb közönséghez el tudják juttatni.”

Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll 25 milliós ügyfélköre

rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi szakértelem nemzetközi hozzáféréssel párosul, ügyfeleinek
globális rendelkezésre állást és támogatást nyújt – páratlan, 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjain
keresztül és további 18 országban világszerte.

Sajtókapcsolat – UniCredit Bank Hungary Zrt.:
Károlyi Gabriella kommunikációs vezető
+ 36-1-301-5416
gabriella.karolyi@unicreditgroup.hu
Sajtókapcsolat – Filarmonica della Scala:
Marco Ferullo Communications Manager
+39 347 1932 762
marco.ferullo@filarmonica.it

