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Sajtóanyag 

Eurocomm-PR Budapest – Bécs Város Külképviseleti Irodája 

2019. június 17. 

 

Vezényelje a Bécsi Filharmonikusokat a 

budapesti Bécs Napokon 
 

A bécsi Zene Háza virtuális karmesterének segítségével július 2. és 4. között 

Budapesten is bárki vezényelheti majd a Bécsi Filharmonikusokat. A Bécs 

Napok Budapesten rendezvénysorozat fő attrakciója július 2-án 18 órától áll a 

budapestiek rendelkezésére. Eközben szakemberek pedig egy kétnapos 

konferencián a fenntartható városfejlesztésről és a nagyvárosok előtt álló 

szociális problémákról értekeznek majd.   

 

Ki ne szeretné egyszer vezényelni a nagy Bécsi Filharmonikusokat? 2019. július 2. 

és 4. között a Városháza parkban bárki kipróbálhatja magát karmesterként, ugyanis 

itt állítják fel a bécsi Zene Háza virtuális karmesterének mobil verzióját. Az ide 

látogatók a bécsi Musikverein Aranytermében érezhetik magukat, ahol a világ egyik 

leghíresebb zenekarát, a Bécsi Filharmonikusokat vezényelhetik. A rendezvény 

megnyitójára 2019. július 2-án 18 órakor kerül sor. A kellemes nyári hangulatról egy 

kis bécsi frissítő, Mr. Vasovski zenéje és a Hello Wood POP-UP parkjának színes 

utcabútorai gondoskodnak. A virtuális karmestert egészen július 4-ig bárki 

kipróbálhatja a Városháza parkban. 

 

Amíg a budapestiek klasszikus zenei tehetségükkel kísérleteznek, addig a budapesti 

és bécsi szakemberek a fenntartható városfejlesztés kihívásaira és a nagyvárosok 

előtt álló szociális problémákra koncentrálnak majd a "Budapest és Bécs – okos 

városok egy fenntartható jövőért" című kétnapos konferencia keretein belül. 

 

A Bécs Napok Budapesten című rendezvénysorozatot az Eurocomm-PR, Bécs 

város külképviseleti irodája rendezi a Budapesti Fővárosi Önkormányzat 

támogatásával 2019. július 2. és 4. között. 

 

Megnyitó: 1051 Budapest, Városháza park, 2019. július 2., 18 óra 

 

A virtuális karmester nyitvatartása: 2019. július 2-án, 18 – 22 óráig 

2019. július 3-án, 12 – 20 óráig 

     2019. július 4-én, 10 – 16 óráig 

http://www.eurocommpr.at
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További sajtóinformáció 

Pásztor-Lukács Ágnes 

Eurocomm-PR / Bécs Város Külképviseleti Irodája 

1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3. 

pasztor-lukacs@eurocommpr.hu  

+36 1 467 5008, +36 1 467 5009 

+36 30 844 9587 

www.eurocommpr.hu 

 

https://www.facebook.com/eurocommprbudapest/ 

https://twitter.com/EurocommPR_BUD 
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