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Talentovaná mládež z Virtuosa predstaví vážnu hudbu aj laikom 

 
Bratislava, 20. jún 2014 – Spoznať diela legiend vážnej hudby, ako je Vivaldi, Mozart, Haydn alebo Šostakovič, 
vám môžu pomôcť aj  mladé talenty. Stačí sa zastaviť na niektorom zo štyroch júnových koncertov jediného 

slovenského, čisto mládežníckeho orchestra Virtuoso. 
 
Okrem klasikov vám  64 mladých hudobníkov vo veku od osem do 18 rokov zahrá aj filmovú hudbu. Konkrétne od 

svetoznámeho skladateľa Ennia Morriconneho alebo melódie z filmu Piráti z Karibiku od Klausa Badelta. Špeciálnym 
hosťom koncertov je známy operný spevák, barytonista Filip Tůma.  
 
„Cieľom našich koncertov bude predstaviť vážnu hudbu tak, aby sa páčila aj tým, ktorí ju veľmi nepoznajú. Vstup na 
všetky naše koncerty je voľný. Tešíme sa na vás,“ povedala Mária Bejdová, z Nadácie HB Reavis, ktorá existenciu 
orchestra dlhodobo podporuje. 
 
Detský orchester sa na svojom mini turné zastaví najskôr v Bratislave na festivale Viva Musica. Koncert si môžete prísť 
vychutnať v nedeľu 22. júna o 20:00 na Hlavnom námestí. Nasledovať bude nedeľný koncert vo Vysokých Tatrách v 
hoteli Bellevue – Horný Smokovec (29.6.), v pondelok deti odohrajú dva koncerty v Košiciach, a to pri Dolnej bráne o 
17:00 a v Kostole u Premoštárov o 19:00. Letné turné Virtuoso zakončí v utorok (1.7.) v Miškolci v Kostole Minorita o 
19:00. 
 
Viac informácií o orchestri Virtuoso sa dozviete na stránke http://www.virtuoso.sk/. 
 
Kontakt: Mária Bejdová, 00421 918 933 711, maria.bejdova@hbreavis.sk 
www.hbreavis.com/sk/nadacia-hb-reavis  
 
O spoločnosti HB Reavis 
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis sídli v Luxembursku, pôsobí na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Českej Republike, 
Veľkej Británii a v Turecku. Skupina od svojho založenia v roku 1993 úspešne realizovala projekty v segmente kancelárskych, 
obchodných a logistických nehnuteľností s celkovou prenajímateľnou plochou presahujúcou 670-tisíc štvorcových metrov. V súčasnosti 
zamestnáva 400 profesionálov, spravuje a rozvíja aktíva v hodnote 1,4-miliardy eur a udržiava svoju silnú finančnú pozíciu s vlastným 
kapitálom viac ako 860-miliónov eur. Skupina HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, 
správu majetku a investičný manažment. Viac informácií na www.hbreavis.com.   
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