NOTA DE PRENSA
Venres, 22 de febreiro de 2019

Fundación Repsol apoia o concerto da
Orquestra Sinfónica de Galicia
Este concerto enmárcase dentro do compromiso que Repsol
e a súa Fundación manteñen desde hai máis de 20 anos coa
Orquestra, co obxectivo de achegar a música aos cidadáns.
Fundación Repsol apoia un ano máis a actividade da Orquestra Sinfónica de
Galicia ( OSG), centrado no Programa educativo Son Futuro; ao que se suma
este concerto que terá lugar hoxe ás 20:30 horas no Palacio da Ópera da
Coruña. Nesta ocasión, a OSG interpretará óbralas Concerto para violín e
Orquestra, en re maior, op. 77 de Johannes Brahms, e Sinfonía nº7, en la maior,
op. 92 de Ludwig Van Beethoven.
O concerto contará coa asistencia do novo Vicepresidente de Fundación
Repsol, António Calçada, e o Alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro. Así mesmo,
acompañaranlles o Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo; a Director da área
institucional de Fundación Repsol, Gonzalo Vázquez; o Director da Refinería,
Javier Sancho xunto a distintos directivos da compañía; así como
representantes do sector empresarial, político e social para apoiar este
concerto que conta coa dirección artística do solista David Grimal.
Máis de 20 anos de compromiso coa OSG
Este concerto enmárcase dentro do compromiso que Repsol e a súa
Fundación manteñen coa cultura e que ten como obxectivo achegar a
música aos cidadáns. En 1998 comezou esta colaboración coa Orquestra
Sinfónica de Galicia e desde entón realizouse unha achega de máis de 1
millón de euros para o desenvolvemento do seu labor cultural.
Fundación Repsol centra o seu apoio no programa educativo da orquestra Son
Futuro cuxo obxectivo é a formación musical dos máis novos. A colaboración
da Fundación destínase a impulsar as actividades da Orquestra Nova e de
Nenos, o Coro Novo e os Nenos Cantores da OSG, así como os concertos
didácticos para escolares e en familia ofrecidos pola Sinfónica de Galicia.
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