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Concert benèfic de Josep Carreras a
la Òpera de Viena a favor de la lluita
contra la leucèmia
El tenor continua oferint ininterrompudament els seus habituals
concerts benèfics a favor de la Fundació que porta el seu nom.
La Wiener Staatsoper promociona aquest concert amb motiu del
25è aniversari de la funció que va oferir Josep Carreras en aquest
teatre el 16 de setembre de 1988, després de recuperar-se de la
seva leucèmia.
Barcelona, divendres 13 de setembre de 2013
El 16 de setembre de 1988, Josep Carreras oferia el seu primer concert a la Wiener Staatsoper, després
de recuperar-se de la leucèmia que va patir. Vint-i-cinc anys després i per commemorar aquest
retorn, Josep Carreras torna a oferir un concert en el mateix teatre, aquest cop, a benefici de
la Fundació que duu el seu nom, que té com a objectiu la lluita contra la leucèmia.
El concert benèfic tindrà lloc el proper diumenge 15 de setembre. La Òpera de Viena col·labora
cedint l’espai de forma gratuïta. De la mateixa forma, la orquestra, membres de la Vienna Philharmonic
Orchestra, i totes les persones que actuaran ho faran en col·laboració amb la causa.
Serà un esdeveniment prestigiós, tant a nivell artístic com a nivell emocional, pel tenor i pel públic
vienès. Durant l’actuació, el tenor rebrà la “Goldener Ehrenring der Wienes Staatsoper”, l’anell honorari
de la Òpera de Viena.
Josep Carreras i la lluita contra la leucèmia
Després de la seva recuperació, Josep Carreras va decidir crear una Fundació per a donar suport a altres
persones que patissin leucèmia. Des de la seva creació, l'any 1988, la Fundació Internacional Josep
Carreras ha aconseguit fites molt importants en aquest àmbit: per exemple, més de 120.000 donants
voluntaris de medul·la òssia registrats a l'Estat espanyol, accés als més de 20 milions de donants de
medul·la dels registres internacionals i més de 100 milions d'euros invertits en recerca científica. La
Fundació compta amb altres seus a Alemanya, Suïssa i Estats Units.
Per a més informació: www.fcarreras.org
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