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Josep Carreras cantarà a la Vienna
Opera House a favor de la lluita
contra la leucèmia
El tenor continua oferint ininterrompudament els seus habituals
recitals benèfics a favor de la Fundació de lluita contra la leucèmia
que porta el seu nom.
La Vienna State Opera promociona aquest recital amb motiu del
25è anniversari del seu concert a la Vienna Opera House el 16 de
setembre de 1988, després de recuperar-se de la leucèmia.
Barcelona, divendres 13 de setembre de 2013
El proper diumenge 15 de setembre, Josep Carreras oferirà un recital amb motiu del 25è aniversari de la
seva tornada als escenaris en el Wiener Staatsoper a Viena, a benefici de la Fundació contra la leucemia
que duu el seu nom.
Josep Carreras oferirà un recital en el Victoria Hall de Ginebra a benefici de la Fundació contra
la leucemia que duu el seu nom i de l’ ‘Anna Netrebko and Erwin Schrott for Kids’, una
organització sense ànim de lucre d’ajuda sanitària a nens. Josep Carreras, juntament amb la
soprano rusa Anna Netrebko i el baríton Erwin Schrott, interpretarà un ampli repertori amb peces de
compositors catalans, francesos i italians, entre d’altres. En aquest espectacle solidari també participarà
la Gstaad Festival Orchestra, conduïda pel Mestre David Giménez.
La marca suïssa de rellotgeria i joieria Chopard patrocina aquesta vetllada solidària. L’aportació de
Chopard serà íntegrament destinada a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia i a l ‘Anna Netrebko
and Erwin Schrott for Kids’. La marca Chopard i la Fundació Josep Carreras mantenen una estreta relació
des de la creació de l’entitat. El Sr. Karl Scheufele i la seva família, propietaris de Chopard, han donat
suport a la lluita contra la leucèmia des del primer moment organitzant concerts benèfics, creant
productes solidaris i0 participant activament en altres actes. Chopard també va donar suport a la creació
de les Fundacions Internacionals Josep Carreras a Ginebra (Suïssa) i Munich (Alemanya) en l’any 1991 i
1995, respectivament.
Gràcies a recitals com aquests, la Fundació Josep Carreras pot continuar duent a terme la seva tasca:
fomentar la recerca científica, trobar donants de medul·la òssia o de sang de cordó umbilical pels
pacients que no disposen d’un familiar compatible, oferir infraestructures per a centres hospitalaris i
prestar serveis socials a les famílies que no disposen de recursos econòmics. Tot això per aconseguir
algun día el seu objectiu: que la leucèmia sigui una malaltia curable en tots els casos.
Per a més informació: www.fcarreras.org
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