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BONDOC și Asociații, alaturi de organizatorii Concertului Extraordinar de Anul
Nou de la Opera Româna ǀ Mihaela Bondoc (Partener): Educația și cultura susțin
proiectul de modelare a României moderne. Sprijinim oamenii de cultura și
inițiative ale acestora

Casa de avocatura BONDOC și Asociații continua sa susțina cultura si educatia, fiind si in acest an partener
al unui eveniment de excepție: Concertul Extraordinar de Anul Nou, eveniment de gala aflat la a VIII-a
editie. Organizat împreuna cu dirijorul Tiberiu Soare, concertul va avea invitați trei solisti talentati:
soprana Madalina Barbu, soprana Renata Vari si tenorul Alfredo Pascu.
Acordurile orchestrei Operei Nationale Bucuresti îi vor purta pe cei prezenți într-o calatorie sonora efervescenta în
lumea muzicala vieneza din a doua parte a secolului al XIX-lea. Publicul prezent la acest concert va fi încântat de
splendidele compozitii ale celor doi Johann Strauss, tatal si fiul, ale lui Brahms, Waldmann, Léhar si Kalman,
într-un program plin de energie, pasiune si gratie care cuprinde valsuri, polci si arii celebre din operete vieneze.
Nu este prima data când firma de avocați susține evenimente cu o mare însemnatate pentru lumea culturala. Biz
Lawyer a scris și cu alte ocazii despre sprijinul acordat de BONDOC și Asociații unor proiecte de acest tip, în
parteneriat cu organizatii si institutii de cultura.
”Este o bucurie sa ne asociem și anul acesta proiectului pus în opera de Fundația Casa Victoriei, intr-un demers in
care colaboram deja de aproape zece ani si sa sprijinim și de aceasta data efortul organizatorilor. Educația și
cultura susțin proiectul de modelare a României moderne și încercam sa sprijinim cât mai mult oamenii de cultura
și inițiative ale acestora. În aceste vremuri, demersul de reconstruire a României și prin cultura trebuie susținut cu
perseverența”, a declarat Mihaela Bondoc, Partener al firmei de avocați, pentru BizLawyer.
Fundatia Calea Victoriei este o institutie culturala independenta care organizeaza o mare varietate de cursuri si
evenimente interactive în domenii umaniste si culturale. Fundația colaboreaza cu institutii culturale de prestigiu
din Bucuresti, împreuna cu care deruleaza programe de interes public, unele dintre ele cu caracter gratuit adresate
publicului larg.

Concertul Extraordinar de Anul Nou va avea loc vineri, 7 ianuarie 2022, de la ora 18.30, la Opera Nationala
Bucuresti.
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