TLAČOVÁ SPRÁVA
Národný mládežnícky orchester boduje
Bratislava, 20. marca 2014 - Projekt Virtuoso, ktorý vytvorila Nadácia HB Reavis sa
dostal do užšieho výberu prestížneho ocenenia Via Bona.
Ocenenie Via Bona Slovakia je cena, ktorú Nadácia Pontis každoročne odovzdáva firmám
na Slovensku za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej
filantropie. Nezávislá hodnotiaca komusia posunula do užšieho výberu aj projekt Nadácie
HB Reavis – orchester Virtuoso, a to v sekcii Dobrý partner komunity, kde bojuje
o prestížne ocenenie s tromi ďalšími slovenskými spoločnosťami.
Okrem toho sa uchádza aj o priazeň širokej verejnosti na portáli hnonline.sk o Cenu
verejnosti, kde zaň môžu podporovatelia zahlasovať.
http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/aj-slovensko-ma-inspirativne-firmy-vyberte-tunajlepsiu-608953
Víťazi ocenenia Via Bona aj Ceny verejnosti budú známi 10. apríla počas galavečera Via
Bona Slovakia a v priamom prenose aj cez hnonline.sk.
Hudbu orchestra si záujemcovia môžu vypočuť v iTunes, Google Play, Amazon MP3,
Shazam, či Spotify. Ide o záznam z koncertu Eurochestries. Samozrejme, všetky aktuálne
informácie aj na sociálnych sieťach – priame linky cez www.virtuoso.sk.
Hlavným iniciátorom projektu Virtuoso je nadácia HB Reavis, ktorá podporuje už jeho
druhý ročník. Ide o hudobno - vzdelávací program na základných umeleckých školách
v krajských mestách na Slovensku. Je inšpirovaný venezuelským projektom El Sistema,
a spája deti z bohatých a menej privilegovaných rodín, prostredníctvom pravidelného
stretávania sa a hry v orchestroch. Jeho víziou je inšpirovať deti a mladých, aby objavili
hudbu a obľúbili si ju, a zároveň tak podporovať zodpovednosť, tímovú spoluprácu,
vzájomnú dôveru, rešpekt, sebadôveru medzi deťmi, rodinami, školami, komunitnými
centrami a samosprávou. Nadácia HB Reavis finančne podporila talentované deti zo
sociálne slabších rodín, a zároveň postavila základy nového hudobného telesa, ktoré na
Slovensku v súčasnosti neexistuje – celoslovenského mládežníckeho orchestra, ktorý
v súčasnosti koncertuje na rôznych podujatiach.
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O Nadácii HB Reavis
Nadácia HB Reavis je aktívna vo svojej činnosti od začiatku roku 2011, pričom za toto obdobie už na dobročinné účely
vynaložila viac ako 400 tisíc eur. Spomedzi firemných nadácií na Slovensku je jedinečná svojim prístupom – je
operatívnym typom nadácie, a teda nerozdeľuje zverené peniaze, ani nie je spravovaná subjektami mimo firmy, ale
priamo sama realizuje filantropické projekty, pričom je spravovaná zamestnancami firmy. Je financovaná z dobrovoľného
príspevku 2% daní svojich zamestnancov, vlastných právnych entít spoločnosti, a v hlavnej miere príspevkom zo zisku
spoločnosti HB Reavis.

