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Jótékonysági gálakoncert a 20 éves Peter Cerny Alapítvány javára
Az est vendége: Mészáros Árpád Zsolt, a Budapesti Operettszínház művésze.
Ezen a koncerten Gianni Morandi és zenekara

bakig, mint a “Come fa bene l’amore” és az

előadásában újra meghalgathatjuk azokat a

“Una vita normale”.

dalokat, amelyek végigkísérték Olaszország tör-

Elhangzanak a felejthetetlen sikerdalok, úgy

ténelmét és szokásait a 60-as évektől napjain-

mint a „In ginocchio da te” (Térden állva jö-

kig, közülük csak néhányat idézve a világszerte

vök hozzád) Migliacci/Fontana páros által a

jegyzett “Parla piú piano” (ami a Keresztapa

70-es években szerzett “Che sará”, Domenico

című film témája) és a “Fumo negli occhi” (a

Modugno dala ,a “Nel blu dipinto di blu” és

“Smoke gets in your eyes” olasz verziója), az

egy Eros Ramazzotti dal újrafeldolgozása, a

olyan régi sikereket, mint az “Al bar si muore”,

“Non ti dimenticheró”

a “Belinda”, a “Si fa sera” egészen a legújab-

Budapesti Nyári Fesztivál
www.szabadter.hu

Bővebb információ és jegyrendelés:
06/1 311-1288 | kulturart@kulturart.eu | www.kulturart.eu
Jegyek kaphatók az Interticket hálózaton ( www.jegy.hu | 06/ 2666-0000 ),
valamint az ismert jegyirodákban

Peter Cerny

Alapítványi Mentőszolgálat
A Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat speciális rohamkocsijai két évtizeddel ezelőtt 1989. június 22-én indultak el. Az elmúlt 20 év során közel 46ezer
koraszülöttet vagy beteg újszülöttet szállítottak. A több mint 9ezer géppel lélegeztetett és az 1100-at meghaladó sikeresen újraélesztett baba élete, jobb
életminősége részben a mentésben résztvevő munkatársaknak, részben az
alapítvány sikeres munkáját támogatóknak köszönhető.

A húsz éves évforduló méltó megünneplését a

hiszen hazájában rendszeresen támogat egy a

KulturArt Kft. közcélú kötelezettségvállalása

Peter Cerny Alapítvány célkitűzéseihez hasonló

teszi lehetővé. Segítségükkel egyrészt lehetővé

olasz alapítványt. Így igen nagy örömmel vállalta

válik, hogy a Cerny Mentőszolgálat közel 160

a KulturArt Kft. felkéréseként, a húszéves Cerny

korábbi dolgozója együtt ünnepelhessen a Mar-

évforduló támogatását.

gitszigeti Szabadtéri Színpadon a 2009. június

Reméljük minél több támogatónkkal tudunk

27-én megrendezésre kerülő Gianni Morandi

találkozni, a várhatóan felejthetetlen élményt

koncerten, másrészt vállalták egy jótékonysági

nyújtó margitszigeti és a művészetek palotájabeli

koncert megrendezését is a Művészetek Palotá-

koncerteken. A személyes találkozásig is tiszte-

jában 2009. szeptember 17-én.

lettel kérjük, változatlanul támogassa személyi

A világhírű és méltán népszerű előadóművész

jövedelemadója 1%-ával a Peter Cerny Alapít-

Gianni Morandi úr személyében is mély elköte-

ványt, amivel tehát a továbbiakban is a beteg

lezettséget érez a koraszülöttek gyógyítása iránt,

újszülöttek mentését, szállítását segíti.

ADÓSZÁMUNK: 19010289-1-42
Elérhetőségünk: www.pca.hu

