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10. lipnja 2021. 

Ljetni koncert Bečkih filharmoničara u znaku čežnje 
za putovanjima 

Popularni Koncert ljetne no ći Bečke filharmonije, koji se ove godine 
održava 18. lipnja, uživo će moći pratiti samo 3.000 posjetitelja, dok 
će ostatak publike mo ći uživati u njihovim izvedbama pred 
televizijskim ekranima. 
 
Ovogodišnje izdanje tradicionalnog koncerta Bečkih filharmoničara u vrtu baroknog dvorca 
Schönbrunn održava se 18. lipnja. Zbog pandemije koronavirusa popularni Koncert ljetne noći bit će 
organiziran uz određena ograničenja kao i prethodne godine. Dok ga je prošle godine uživo smjelo 
pratiti samo 1.250 gledatelja, broj posjetitelja ove je godine povećan na 3.000. Dio ulaznica pripast će 
osobama koje su se borile i još uvijek se bore na prvoj crti protiv virusa poput medicinskog osoblja te 
djelatnika ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, dok je dio mjesta rezerviran za 
partnere koji su omogućili održavanje koncerta. Iako je broj ulaznica ograničen, ni ostali ljubitelji 
klasike neće biti zakinuti jer će i ove godine moći uživati u izvedbama Bečke filharmonije putem 
televizijskog prijenosa. 
 
Ravnanje koncertom prvi će put preuzeti britanski maestro Daniel Harding, a solist večeri bit će 
njemački pijanist Igor Levit. Pod motom „Fernweh”, njemačkim pojmom koji označava čežnju za 
dalekim krajevima i snažnu želju za putovanjima, izvodit će se djela Bernsteina, Verdija, 
Rahmanjinova, Debussyja i mnogih drugih.    
 
Svojim besplatnim ljetnim koncertom na javnoj površini Bečki filharmoničari promiču jedan iznimno 
važan cilj, a to je pokušaj približavanja klasične glazbe što većem krugu ljudi. Koncert obično privuče 
preko 100.000 posjetitelja te mnogobrojnu televizijsku publiku. 
 
Više o programu: https://www.sommernachtskonzert.at/index_en.html.  
 

Slika: Koncert ljetne noći Bečkih filharmoničara ove će se godine održati 18. lipnja © Max Parovsky 
Slika: Prošle godine orkestrom je ravnao Valery Gergiev © Wiener Philharmoniker/Terry Linke  
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Kontakt 

Matea Čuljak, mag. philol. germ./russ. 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 99 573 51 85 
E culjak@eurocommpr.hr   
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska   
 
https://www.facebook.com/eurocommprzagreb/   
https://twitter.com/EurocommPR_ZG  


